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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 1/13, ordinària de 24 de gener.

2n. Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora sobre la tinença i protecció dels animals.
3r. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany 
del Municipi d’Eivissa.
4t.  Aprovació  definitiva  del  Reglament  de la  gestió  mitjançant  tecnologia  de posicionament  per 
satèl·lit de la flota del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb 
conductor de l’Ajuntament d’Eivissa.
5è. Aprovació d’encomana al Consell Insular d’Eivissa, per l’elaboració, tramitació i aprovació del 
Pla Especial des Prats de Ses Monges.
6è. Mocions amb proposta d’acord:
1.-  Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord per tal que se sol·liciti  a l’Autoritat Portuària, la 
retirada de la tanca del Port d’Eivissa i conversió del martell en una plaça pública.
2.- Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord sobre reintegrament immediat de l’import de totes 
les factures abonades fins a la data a Periódico de Ibiza y Formentera SLU.
3.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per reclamar al Govern de les 
Illes Balears que pagui el seu deute amb l’Ajuntament d’Eivissa.
4.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre demanar l’abonament 
immediat de les ajudes als propietaris d’HPO.
7è. Decrets i comunicacions.
1.-  Donar  compte  dels  Decrets  d’Alcaldia  de la  liquidació  dels  pressupost  general  any  2012,  i 
informe d’estabilitat pressupostària.
2.- Donar compte de l’Informe d’Intervenció i Tresoreria sobre morositat.
8è. Mocions sense proposta d’acord:
1.-  Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control relativa a la possible obertura 
d’una nova sala de festes al Passeig Joan Carles I.
2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control sobre el barri de ses Figueretes.
9è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 30 D’ABRIL DE 2013.

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
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Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
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. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 4/13

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les vuit hores i trenta minuts del dia trenta d’abril de dos mil 
tretze;  sota  la  Presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta,  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui 
Martínez, es reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de 
l'Excm.  Ajuntament  Ple,  en  primera  convocatòria,  per  a  la  qual  han  estat  citats  de  forma 
reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

Es dóna compte de l’escrit presentat en data 29 d’abril de 2013, pels regidors Sr. Ignacio Rodrigo 
Mateo i Sra. Miriam Valladolid Portas, en el qual comuniquen que, al haver set expulsats del Grup 
Municipal  Popular,  s’han  constituït  com a  grup  sota  la  denominació  de  Grup  Municipal  PREF, 
havent-se designat com a portaveu d’aquest al regidor Sr. Ignacio Rodrigo Mateo

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

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

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 1/13, ordinària de data 
24 de gener.
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2n. Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora sobre la tinença i protecció dels animals.

Vista la proposta d’acord del regidor de l’àrea de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil, del tenor 
literal següent:

“Assumpte:  Aprovació  definitiva  de l’Ordenança Reguladora sobre la  Tinença  i  Protecció 
dels Animals.

Amb data 24 de gener de 2013, es va aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora sobre la Tinença 
i Protecció dels Animals, que va ser publicada al BOIB núm. 19, de data 07 de febrer de 2013, 
posant-se a exposició pública durant el període d’un mes  i  remesa a l’Institut Balear de la Dona als 
efectes previstos a l’article 7.g) de la Llei 12/2006 de 20 de setembre.

Habent-se rebut l’informe sobre l’impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dóna en data 21 de 
febrer de 2013 en el qual recomana la introducció en l’ Ordenança d’una sèrie de recomanacions 
pel que fa al llenguatge emprat,

Havent-se  introduït  les  correccions  indicades,  i  no  havent-se  presentat  cap altra  al·legació,  es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu l’Ordenança Reguladora sobre la Tinença i Protecció dels 
Animals, que s’adjunta com a annex.

Segon.- Que es procedeixi  a la publicació del text íntegre de la ordenança aprovada al Butlletí 
Oficial  de  les  Illes  Balears,  als  efectes  previstos  a  l’article  103  de  la  Llei  20/2006  de  15  de 
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

Eivissa, 10 d’abril de 2013
Juan Mayans Cruz
Regidor de Mobilitat, Medi Ambient y Protecció Civil”

“Ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels  animals
Sumari
Exposició de motius
Capítol I: Objecte i àmbit d'aplicació
Capítol II: Definicions
Capítol III: Disposicions generals
Capítol IV: Cens i identificació
Capítol V: Normes sanitàries i de prevenció antirràbica
Capítol VI: Tinença d'animals de companyia
Capítol VII: Circulació dels animals i estància en espais públics i privats.
Capítol VIII: Animals domèstics d'explotació
Capítol IX: Animals potencialment perillosos
Capítol X: Agressions
Capítol XI: Animals vagabunds i abandonats
Capítol XII: Establiments de venda
Capítol XIII: Establiments de tinença d'animals i centres veterinaris
Capítol XIV: Entitats de protecció i defensa dels animals
Capítol XV: Responsabilitats
Capítol XVI: Règim sancionador

Exposició de  motius.
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D'acord  amb la  Declaració  universal  dels  drets  dels  animals  aprovada  per  la  UNESCO  el  27 
d'octubre de 1978 i  ratificada posteriorment  per  les Nacions  Unides,  els  animals  son sers vius 
sensibles que tenen uns drets que la espècie humana ha de respectar, el que constitueix un dels 
fonaments de la coexistència de les especies en el mon. 
La creixent preocupació de les societats desenvolupades en la protecció dels animals, sumada a la 
cada vegada major tendència dels habitants de les ciutats a posseir i conviure en els seus domicilis 
amb animals no només dels considerats clàssicament com a domèstics o de companyia, sinó amb 
especies silvestres i exòtiques, genera la necessitat de una cada vegada major intervenció de les 
Administracions Públiques en l'àmbit del control de la cria i reproducció, comerç i trasllat, així com 
en el establiment de normes que regulen la seva tinença en condicions higiènic-sanitàries i de tracte 
adequat,  concordes  als  principis  de  respecte,  defensa  i  protecció  i  sense  perjudici  de  les 
consideracions de seguretat i salut pública dels ciutadans.

CAPÍTOL I: OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 1.  La present ordenança te per objecte regular la tinença d'animals que viuen en l'entorn 
humà, amb una doble finalitat, la protecció de la salut i la seguretat de les persones, i la protecció 
dels  animals garantint  una tinença responsable i  aconseguint  la màxima reducció de les seves 
pèrdues i abandons.
Article  2.  Aquesta  ordenança  serà  d'obligat  acompliment  en  tot  el  terme municipal  d'Eivissa  i 
afectarà  a  tota  persona  física  o  jurídica  que  en qualitat  de  propietari  o  propietària,  venedor  o 
venedora, cuidador o cuidadora, ensinistrador o ensinistradora, domador o domadora, encarregat o 
encarregada,  membre  d'  associacions  protectores  d'animals,  membres  de  societats  de 
colombicultura,  colombofilia,  ornitologia  i  similars,  així  com  a  qualsevol  altra  persona  que  es 
relacioni amb questos de forma permanent, ocasional o accidental.
Queden fora de l'àmbit d'aquesta Ordenança, la protecció i conservació de la fauna autòctona i de 
les especies d'aprofitament piscícola i cinegètic, així com l'experimentació i vivisecció d'animals, i la 
resta de matèries regulades per la seva corresponent legislació específica.

CAPÍTOL II. DEFINICIONS
Article 3. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:
1.  Animals domèstics:  els animals que,  com espècie,  hagin assumit  el  costum de la captivitat  i 
depenguin dels éssers humans per a la seva subsistència.
2. Animals domèstics de companyia: els animals que las persones mantenen generalment a la seva 
llar, per plaer o companyia, sense intenció de lucre per la seva part ni activitat econòmica exercida 
sobre ell.
3.  Animal d'explotació:  és tot  aquell  que, sent domèstic o silvestre, tant autòcton com al·lòcton, 
l'home el manté amb fins lucratius o productius.
4. Animals silvestres: els animals autòctons o no autòctons que viuen en estat salvatge.
5. Animals silvestres en captivitat: els animals salvatges autòctons o no autòctons que, de forma 
individual, viuen en captivitat.
6. Animal silvestre urbà: animal salvatge que viu en el nucli urbà de ciutats i que comparteix territori 
geogràfic amb les persones.
7. Animals potencialment perillosos: Amb caràcter genèric, tots els que, encara que pertanyen a 
fauna salvatge, i son utilitzats com animals domèstics de companyia, amb independència de la seva 
agressivitat  pertanyen a especies o races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a ls 
persones o  a altres animals  i  danys  a les coses.  També es  consideren animals  potencialment 
perillosos, els animals domèstics i de companyia que així es determinin reglamentàriament, que pel 
seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tinguin capacitat  de causar la mort o 
lesions a les persones o a altres animals i danys a coses.
8. Nucli zoològic: son les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per 
al  manteniment  dels  animals,  els  centres  d'acollida  d'animals,  els  establiments  de venda i  cria 
d'animals i els que es determinin reglamentàriament.
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9. Animal abandonat: és aquell que no és silvestre, no te propietari o propietària ni domicili conegut, 
proveït o no d'identificació de procedència o propietari o propietària, sense que l'acompanyi cap 
persona que pugui demostrar la seva propietat.

CAPÍTOL III: DISPOSICIONS GENERALS 
Article  4.  La  tinença  d'animals  de  companyia  en  habitatges  urbans  i  altres  immobles,  queda 
condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes del seu allotjament, a l'absència de riscos 
sanitaris i a la inexistència de perills o molèsties per als veïns o altres persones. Aquesta tinença 
podrà ser limitada per l'autoritat municipal, previ informe dels Serveis Municipals.
Article  5.  Els  propietaris  o  propietàries  o  posseïdors d'animals  de companyia  estan obligats  a 
mantenir-los en bones condicions higiènic-sanitàries, alimentar-los adequadament,  facilitar-los un 
allotjament d'acord amb les exigències pròpies de la seva espècie, raça i grandària, afavorir el seu 
desenvolupament físic i saludable, així com atendre'ls sanitàriament i realitzar qualsevol tractament 
preventiu declarat obligatori.
Article 6. Queda prohibit:

a) Mantenir  als  animals  en llocs  o  instal·lacions  indegudes  des  del  punt  de  vista  higiènic-
sanitari o inadequades per a la pràctica dels cuidats i l'atenció necessària que exigeixin les 
seves necessitats fisiològiques i etològiques, segons raça, grandària o espècie.

b) L'abandó d'animals.
c) No proporcionar-los aigua potable ni alimentació suficient ni equilibrada per a mantenir un 

estat adequat de nutrició i salut.
d) Maltractar  o  agredir  físicament  als  animals  o  realitzar  amb ells  qualsevol  acció  que els 

impliqui   patiments o danys  injustificats,  ni  practicar-los mutilacions,  excepte  les que es 
realitzin sota intervenció veterinària en cas de necessitat o per exigència funcional o estètica 
amb la finalitat de donar-los la presentació habitual de la seva raça. 

e) El  sacrifici  dels  animals  sense reunir  les garanties  previstes en les lleis  o en qualsevol 
normativa d'aplicació.

f) Mantenir  permanentment  lligats  o  encadenats  als  animals,  amb  les  especificacions  i 
excepcions que s'estableixin.

g) Fer donació dels animals amb fins publicitaris o com premi, recompensa o regal per altres 
adquisicions de natura distinta a la pròpia adquisició onerosa d'animals, excepte autorització 
expressa de l'Ajuntament.

h) Utilitzar-los  en  procediments  d'experimentació  o  destinar-los  als  mateixos  sense 
l'acompliment de les garanties establertes en la normativa aplicable. Vendre'ls a laboratoris 
o clíniques sense l'acompliment de les garanties previstes en la normativa vigent.

i) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los sofriments o danys innecessaris,  així 
com  qualsevol  tipus  de  substància  no  autoritzada,  encara  que  sigui  per  augmentar  el 
rendiment en una competició.

j) Manipular artificialment als animals amb objecte de fer-los atractius com diversió o jugueroi 
per a la seva venda.

k) Utilitzar animals vius com blancs en atraccions firals, concursos o competicions.
l) Obligar a treballar a animals de menys de sis mesos d'edat, malalts, desnodrits, fatigats o a 

exercir treballs en els quals l'esforç exigit superi la seva capacitat. L'anterior s'aplica a les 
femelles que siguin prenyades.

m) Emprar animals per  ensinistrar altres animals en la baralla o l'atac.
n) Emprar animals en espectacles, exhibicions, circs, filmacions, publicitat, festes populars o 

religioses i  altres activitats si això suposa per a l'animal  sofriment,  degradació,  paròdies, 
burles  o  tractes  antinaturals,  o  que  puguin  ferir  la  sensibilitat  de  les  persones  que  els 
contemplen.

o) Mantenir als animals en recintes i llocs on no puguin ser degudament controlats i vigilats.
p) Mantenir animals en llocs on ocasionin molèsties evidents als veïns.
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q) Exercir la mendicitat valent-se d'ells o imposar-los la realització de comportaments i actituds 
alienes i impròpies de la seva condició que impliquin tracte vexatori.

r) Administrar, inocular o aplicar substàncies farmacològiques sense la prescripció o supervisió 
directa d'un veterinari o veterinària. Subministrar medicació errònia, aplicar-la d'una manera 
incorrecta o no valorar els efectes col·laterals o no desitjats que puguin suposar un sofriment 
injustificable per als animals.

s) El subministra d'aliments a animals vagabunds o abandonats,  així  com a qualsevol  altre 
quan en puguin derivar molèsties, danys, focus d'insalubritat o brutícia a la via pública. En 
qualsevol  cas, l'alimentació destinada serà sempre aliments secs (pinsos, cereals,  etc.)  i 
s'haurà  de  netejar  posteriorment  la  zona  afectada.  Es  prohibeix  en  tot  cas  el 
subministrament d'aliment als coloms que se trobin en la ciutat.

t) La lluita o baralles de cans o de qualsevol altre animal i demés pràctiques similars, així com 
les baralles de galls no autoritzades.

u) L'abandó de cadàvers de qualsevol espècie animal en la via pública. 
v) Incitar als animals a l'agressivitat de qualsevol forma.
w) Molestar, capturar o comerciar amb animals salvatges urbans excepte per a la realització de 

controls de poblacions d'animals autoritzades per l'Ajuntament.
x) Exhibir  animals  amb  finalitats  lucratives,  vendre'ls  o  intercanviar-los  en  la  via  i  espais 

públics, excepte la cessió, l'adopció o l'acollida d'animals abandonats o perduts per medi de 
l'Ajuntament,  els  centres  d'acollida  d'animals  de  companyia  i  les  entitats  de  defensa  i 
protecció dels animals.

y) Filmar a animals per al cine, la televisió o altres medis de difusió que reprodueixin escenes 
fictícies de crueltat,  maltractament o sofriment d'animals,  sense disposar de l'autorització 
municipal  prèvia  per  garantir  que els  danys  seguin  simulats  i  els  productes  i  els  medis 
utilitzats no provoquin cap perjudici a l'animal.

CAPÍTOL IV: CENS I IDENTIFICACIÓ
Article 7. Els posseïdors o posseïdores de cans, d'acord amb l'Ordre del Conseller d' Agricultura, 
Comerç i  Industria,  de 21 de maig de 1999,  pel  que es regula la identificació  dels  animals de 
companyia en les Illes Balears, estan obligats a inscriure's en el Registre d'identificació d'animals de 
companyia de les Illes Balears, dins d'un termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de 
naixement o adquisició de l'animal, registre que es realitzarà a través dels veterinaris o veterinàries 
col·laboradors autoritzats.  En el  cas dels animals que provinguin d'altra Comunitat  Autònoma el 
termini serà de trenta dies comptats a partir de la data d'entrada en les Illes Balears.
Article 8.  Per poder ser inscrits en el Registre d'identificació d'animals de companyia els animals 
hauran d'estar prèviament identificats individualment mitjançant la implantació d'un transponder o 
microxip.
Article 9.  Els canvis de domicili  i  telèfon del  propietari  o propietària així  com de residència de 
l'animal,  i  els canvis de propietaris o propietàries han de ser comunicats en el Registre amb la 
finalitat de tenir les dades actualitzades. El termini màxim per realitzar aquesta comunicació serà 
d'un mes i es podrà fer a través de veterinaris o veterinàries autoritzats o be a través de les oficines 
municipals.

CAPÍTOL V: NORMES SANITARIES I DE PREVENCIÓ ANTIRÀBICA
Article 10. Els cans has de ser vacunats amb la periodicitat que marca la llei en les dates fixades a 
l'efecte, i s'ha de fer constar la data de l'acompliment d'aquesta obligació en el seu document de 
control sanitari.
Article 11. Tot ca resident en el municipi d'Eivissa haurà d'estar vacunat contra la ràbia a partir dels 
tres  mesos  d'edat.  Les  successives  revacunacions  tindran  caràcter  obligatori  i  anual,  excepte 
modificació d'aquesta pauta que poguessin determinar les autoritats competents.
Quan no sigui possible realitzar la vacunació antiràbica d'un ca dins dels terminis establerts com 
obligatoris per existir qualsevol tipus de contraindicació clínica, aquesta circumstància haurà de ser 
degudament justificada mitjançant certificat veterinari oficial.
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La  vacunació  antiràbica  d'un  animal  comporta  l'expedició  del  corresponent  document  oficial,  la 
custodia del qual serà la responsabilitat del propietari o propietària.
La vacunació antiràbica dels gats tindrà caràcter  voluntari,  sense perjudici  de les modificacions 
d'aquesta  pauta  que  poguessin  determinar  les  autoritats  competents  en  funció  de  les 
circumstàncies epidemiològiques o qualsevol unes altres  que considerin pertinents.
Article  12.   Els  propietaris  o  propietàries  dels  animals  hauran  de  realitzar  a  costa  seva  els 
tractaments  curatius  o  preventius  oportuns,  subministrant-los  l'atenció  a  assistència  veterinària 
necessària. I en qualsevol cas, els tractaments sanitaris preventius que l'administració estableixi, 
comunicant als serveis veterinaris, a la major brevetat possible, l'existència de qualsevol símptoma 
en l'animal que denotara l'existència d'infermetat contagiosa transmissible a l'home.
Article 13. En els casos de declaració d'epizooties (infermetat que s'estén a una o varies especies 
dins d'una regió o país amb caràcter transitori), els propietaris o propietàries dels cans compliran les 
disposicions preventives que dictin les autoritats competents.
Article 14. Els animals de companyia hauran de posseir una targeta sanitària expedida pel centre 
veterinari autoritzat en el qual hagi estat vacunat o tractat l'animal, amb les anotacions sanitàries 
pertinents.
El propietari o propietària d'un animal en transit pel camp, o per una via pública, haurà de portar 
amb ell aquesta targeta, i la facilitarà a l'agent de l'autoritat que la sol·liciti a l'objecte de procedir a la 
identificació de l'animal i a la comprovació dels requisits sanitaris establerts.
Article 15. En el cas que l'autoritat municipal detecti per si mateix o a través d'entitats de protecció i 
defensa dels animals que no s'ha procedit a la vacunació d'aquestos, podrà confiscar o ordenar el 
seu aïllament. De la mateixa manera podrà procedir en els casos en que s'hagués diagnosticat que 
pateixen malalties transmissibles a l'home o a altres animals, sigui per a sotmetre'ls a un tractament 
curatiu adequat o per  sacrificar-los si fos necessari, previ informe del servei veterinari municipal. 
Article 16. Els animals hauran de sotmetre's a tractaments antiparasitaris adequats que garanteixin 
la no proliferació de paràsits amb la finalitat d'evitar riscos per a la salut pública.  Aquesta obligació 
afecta no només a l'animal sinó també a l'entorn en el que viuen havent d'eliminar-se qualsevol 
possible focus de infestació.

CAPÍTOL VI. DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA
Article  17.  Els  propietaris  o  propietàries  dels  animals  hauran  de  mantenir-los  en les  degudes 
condicions  higiènic-sanitàries,  albergats  en  instal·lacions  adequades  d'habitabilitat,  seguretat  i 
benestar adequats a la seva raça i/o grandària i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva 
escapada  o  extraviament.  Així  mateix,  hauran  de  proporcionar-los  aigua  potable,  alimentació 
suficient i equilibrada per mantenir un estat adequat de nutrició i salut. 
En particular, s'estableixen les següents condicions mínimes de manteniment dels animals:

a) Els habitacles dels cans que hagin de romandre la major part del dia en l'exterior, hauran 
d'estar construïts de materials impermeables que protegeixin de les inclemències del temps i 
seran situats de tal forma que no estiguin exposats directament, de forma prolongada, a la 
radiació solar ni a la pluja. L'habitacle serà suficientment llarg, de forma que l'animal càpiga 
en ell folgadament. L'altura haurà de permetre que l'animal pugui romandre amb el cap i el 
coll estirats; l'amplada estarà dimensionada de forma tal que l'animal pugui donar-se la volta 
dins de l'habitacle; la base d'aquest consistirà en una solera construïda, si escau, sobre la 
superfície del terreny natural.

b) Les  gàbies  dels  animals  tindran  unes  dimensions  que  estiguin  d'acord  amb  les  seves 
necessitats fisiològiques i etològiques.

c) Quan els cans hagin de romandre lligats a un punt fix, la longitud del lligam  no podrà ser 
inferior en cap cas a tres metres, i serà com a  mínim la mesura resultant de multiplicar per 
quatre la longitud de l'animal compresa entre el morro i l'inici de la cua.  Sempre que sigui 
possible, la cadena de subjecció de l'animal es disposarà de manera que pugui córrer al 
llarg d'un filferro de major longitud aplicable. L'animal ha de poder arribar amb comoditat a 
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l'habitacle, per poder-se acollir, i a un recipient amb aigua potable. Es prohibeix lligar altres 
animals de companyia.

d) Si el ca ha de romandre lligat la major part del temps, és obligatori deixar-lo lliure una hora al 
dia per a que pugui fer exercici.

e) En l'interior dels habitatges els cans i gats hauran de disposar del seu propi llit.
f) No es permeten com a allotjament habitual els vehicles, celobert o balconades.
g) S'ha de procedir a la neteja diària dels seus habitacles, així com també dels espais oberts 

que utilitzin, excepte en el cas de finques rústiques i jardins, i a la seva periòdica desinfecció 
i desinsectació.

h) Els plats o recipients en els quals se'ls serveixi l'aliment,  han de ser d'ús exclusiu per a 
aquesta fi i la seva neteja s'ha de realitzar de manera separada del parament utilitzat per a 
l'alimentació humana. A més no han de tenir  cops ni infructuositats que dificultin la seva 
neteja.

i) Els animals de companyia no podran deixar-se sols en el domicili durant més de tres dies 
consecutius.

Article 18.  La tinença d'animals  de companyia en habitatges urbans queda condicionada a les 
circumstàncies  higièniques  òptimes  d'allotjament  (tenint  en  compte  les  seves  necessitats 
etològiques) i l'absència de riscos en l'aspecte sanitari i la inexistència de molèsties per als veïns.
Article 19. Està prohibit pertorbar la vida dels veïns amb crits, cants, sons o altres sorolls d'animals 
domèstics, en especial des de les 22 hores de la nit fins les 8 hores del matí.
Article 20.  Els cans guardians de solars, obres, locals, establiments, etcètera hauran d'estar sota 
vigilància dels seus amos o persona responsable, a fi que no puguin causar danys a persones o 
cases ni  pertorbar  la  tranquil·litat  ciutadana en especial  en  hores nocturnes.  En tot  cas,  haurà 
d'advertir-se  en lloc  visible  i  de  forma adequada l'existència  del  ca.  En els  espais  oberts  a  la 
intempèrie, s'habilitarà una caseta o refugi que protegeixi a l'animal de la climatologia i que haurà 
de netejar-se diàriament.  S'haurà de garantir que en el recinte no hi hagi risc de fugides.
Els cans guardians hauran de tenir més de sis mesos d'edat, no podran estar permanentment lligats 
i, quan l'estiguin, el mitjà de subjecció haurà de permetre'ls llibertat de moviments, sent la longitud 
del lligam no inferior a la mesura resultant de multiplicar per quatre la longitud de l'animal, presa des 
del musell fins el naixement de la cua. En aquests casos es disposarà d'un recipient de fàcil abast 
amb aigua potable fresca i  neta.

CAPÍTOL VII. DE LA CIRCULACIÓ DELS ANIMALS I ESTÀNCIA EN ESPAIS PÚBLICS I 
PRIVATS

Article 21. En els espais públics o en els privats d'ús comú, els animals de companyia hauran de 
circular acompanyats i conduïts mitjançant cadena o cordó resistent que permeti el seu control.  La 
cadena o cordó no permetrà a l'animal allunyar-se més de 1,5 metres del propietari o propietària. 
S'exclouen d'aquesta prohibició les zones acotades i autoritzades expressament per l'Ajuntament. 
Els  animals aniran proveïts de morrió  quan la  legislació,  els  seus antecedents,  temperament  o 
naturalesa i  característiques així  ho  aconsellin,  i  sempre sota la  responsabilitat  del  seu amo o 
cuidador o cuidadora. L'ús de morrió, tant amb caràcter individual com general, podrà ser ordenat 
per l'autoritat municipal quan les circumstàncies sanitàries o d'una altra índole així ho aconsellin, i 
mentre aquestes durin.
Article 22. Es permet la presència d'animals en les platges al llarg de l'any, a excepció dels caps de 
setmana i festius i durant el període comprés entre l'inici de la festivitat de Setmana Santa i el 31 de 
octubre, dates d'accés prohibit als animals. No obstant això, en els períodes d'accés prohibit a les 
platges, l'Ajuntament, mitjançant bàndol municipal, podrà delimitar espais en les mateixes d'accés 
permès amb regulació d'horari.
El  període  d'accés  dels  animals  a  les  platges,  podrà  ser  restringit  també,  mitjançant  Bàndol 
Municipal.
Durant la seva estada a la platja, els animals hauran d'estar controlats en tot moment pels seus 
propietaris o propietàries o responsables i evitar molèsties a la resta d'usuaris de les platges.
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En  el  cas  dels  animals  potencialment  perillosos  es  complirà  amb  el  que  disposi  la  normativa 
específica per a aquestos animals. En particular hauran d'anar controlats mitjançant corretja o el 
mètode més adequat per a cada espècie i hauran d'utilitzar morrió.
Els propietaris o propietàries dels animals hauran de prendre totes les mesures necessàries per a 
evitar la deposició d'orins o excrements a la platja, tant en la sorra com en la làmina d'aigua. Havent 
de retirar de manera immediata qualsevol excrement.
Els  incompliments  relacionats  amb  aquest  article  es  sancionaran  d'acord  a  les  tipificacions  i 
sancions recollides en l'ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i punts de bany del 
municipi d'Eivissa. 
Article  23.  Queda  prohibit  l'accés  d'animals  a  les  zones  de  joc  de  parcs  infantils,  escoletes, 
hospitals, parcs geriàtrics i recintes on  se situïn piscines públiques.
Queda prohibida l'entrada d'animals a tota classe de locals destinats a la fabricació, manipulació, 
emmagatzematge,  transport  o  venda  d'aliments.  Aquests  establiments,  si  disposen  d'exterior  o 
interior adequat, podran col·locar algun dispositiu amb anelles que permetin subjectar als animals 
mentre es fan les compres.
Queda expressament prohibida l'entrada i permanència d'animals en locals d'espectacles públics, 
esportius i  culturals,  excepte en els casos que, per la naturalesa dels  mateixos,  aquests siguin 
imprescindibles.
S'exceptuen d'aquestes prohibicions els cans pigall i els de seguretat.
Les persones propietàries d'establiments d'hostaleria,  recreatius, de restauració i  qualsevol altre 
establiment de pública concurrència podran, segons el seu criteri, prohibir l'entrada i la permanència 
d'animals domèstics en els seus establiments, excepte els cans pigall i els de seguretat. A aquests 
efectes, s'haurà de col·locar a l'entrada de l'establiment i en un lloc visible una placa indicadora de 
la prohibició.  En tot cas, per a la seva entrada i permanència, s'exigirà que els animals domèstics 
estiguin degudament identificats i vagin lligats amb una corretja o cadena, tret que es disposi d'un 
espai tancat i específic per a ells.  No obstant l'anterior, els cans potencialment perillosos sempre 
hauran d'anar lligats amb corretja o cadena i portar posat el morrió.
Article  24. Els  propietaris  o  propietàries  d'animals  o  les  persones  que  els  condueixin,  hauran 
d'adoptar  les mesures necessàries per a impedir  que aquests realitzin  les seves deposicions o 
excrements en la  via  pública,  parcs i  jardins  o platges,  a excepció  de les zones acotades per 
l'Ajuntament a tal efecte. En cas de produir-se, estaran obligats a recollir-es (inclús en les zones 
autoritzades) i  dipositar-les de manera higiènica  en els  contenidors de fems o els llocs que es 
determinin a tal efecte.
Com a mesura higiènica ineludible  les persones que condueixin cans i altres animals, impediran 
que aquests dipositin les seves dejeccions en les voreres, passejos, jardins, platges i, en general, 
en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants.
Quan l'animal evacuï les seves dejeccions, ho realitzarà prioritàriament en els espais habilitats i 
dissenyats per a això (pipi-cans), de no ser possible s'aproparà a la calçada, al costat de la vorada i 
el més a prop possible d'un embornal o en zones no destinades al pas de vianants o  ni a llocs de 
joc.
En tots els casos, la persona que condueixi l'animal, està obligada a recollir i retirar els excrements, 
fins i tot havent de netejar la part de la via pública que hagués estat afectada.
D'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior, la persona que condueixi l'animal podrà lliurar les 
deposicions  de  manera  higiènicament  acceptable  mitjançant  bosses  impermeables  en  els 
contenidors de la ciutat.
Article 25. Durant l'estada dels animals en la via pública s'evitarà que l'animal agredeixi o provoqui 
qualsevol incomoditat i molèstia a les persones i a altres animals o produeixin danys en bens aliens. 
Article 26. Els animals de companyia que viatgin en cotxes particulars hauran d'ocupar un lloc en el 
mateix allunyat del conductor de forma que no pugui obstaculitzar en cap moment la maniobrabilitat, 
ni la visibilitat en la conducció, ni posar en perill la seguretat vial. A aquests efectes compliran amb 
la normativa vigent en matèria de transport d'animals.
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Article 27.  Per evitar possibles cops de calor als animals, la permanència d'aquests en l'interior 
dels vehicles  només es permetrà durant un breu període de temps i sempre que l'automòbil es trobi 
a  l'ombra i  amb les  finestretes lleugerament  baixades per  permetre una ventilació  suficient.  La 
Policia Municipal podrà rescatar a un animal deixat en l'interior d'un vehicle si considera que la seva 
vida corre perill.
Article 28. Queda terminantment prohibit el trasllat de cans en els llocs destinats a passatgers dels 
medis de transport públic. El transport dels mateixos s'efectuarà en el seu cas, en lloc especialment 
dedicat a aquesta fi amb els dispositius pertinents, en condicions higiènic-sanitàries.
Els conductors o encarregats dels medis de transport públics, podran prohibir el trasllat d'animals 
quan considerin que poden ocasionar molèsties  a la resta dels passatges. En tot cas, podran ser 
traslladats en transport públic, els animals petits que viatgin dins de transportins, gàbies o qualsevol 
altre habitacle que impedeixi la seva escapada i no suposin sofriment per a l'animal.
Article 29. Els conductors de taxis podran acceptar animals de companyia de manera discrecional, 
amb el dret de percebre el corresponent suplement autoritzat per l'autoritat competent.
Article 30. Els cans-guies podran viatjar en tots els medis de transport urbà i tenir accés als locals, 
llocs i espectacles públics sense pagament de suplements.

CAPÍTOL VIII. ANIMALS DOMÈSTICS D'EXPLOTACIÓ
Article  31. La  presència  d'animals  domèstics  d'explotació  quedarà  restringida  a  les  zones 
catalogades com a rústiques pel PGOU, no podent, en cap cas, romandre en els habitatges. 
Aquests,  seran  allotjats  en  construccions  aïllades  i  adaptades  a  les  característiques  de  cada 
espècie. Les seves construccions compliran, tant en la seva característica com en la seva situació 
amb tota la normativa en vigor.
Es  presumirà  l'existència  d'explotació  quan  es  tinguin  més  de  tres  animals  de  diferent  sexe  i 
existeixi  activitat  comercial,  pel  que  es  requerirà  en  tal  cas  l'obtenció  de  la  pertinent  llicència 
municipal.
Article 32. Queda prohibida la instal·lació de colomars en zones urbanes, tret que hi hagi declaració 
de nucli  zoològic per part  de la Conselleria  competent del  Govern Balear,  així  com autorització 
expressa dels serveis municipals.

CAPÍTOL IX: ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Article 33. En el que a la tinença d'animals potencialment perillosos es refereix, s'aplicarà el recollit 
en la Llei  50/1999 de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de tinença d'animals potencialment 
perillosos,i del  R.D. 287/2002 de 22 de març de desenvolupament de la Llei 50/1999 de tinença 
d'animals potencialment perillosos.
Article 34.  En tot cas, seran considerats cans potencialment perillosos aquells animals de l'espècie 
canina que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a 
persones o a altres animals.
La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l'autoritat competent atenent a criteris objectius, 
be d'ofici o be després de ser objecte d'una notificació o denúncia, previ informe d'un veterinari o 
veterinària, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat autonòmica o municipal competent.
Article 35. Per a la tinença d'un animal qualificat com a potencialment perillós s'haurà de sol·licitar 
prèviament una llicencia, prèvia acreditació documental dels següents requisits:

a) Ser  major  d'edat  i  no  estar  incapacitat  o  incapacitada per  proporcionar  els  les  cures 
necessàries a l'animal.

b) No haver  estat  condemnat  per delictes d'homicidi,  lesions,  tortures,  violència  de gènere, 
contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual, la salut pública, associació 
contra banda armada o de narcotràfic, així  com absència de sancions per infraccions en 
matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

c) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions 
accessòries  de  les  previstes  en  l'apartat  3  de  l'article  13  de  la  Llei50/1999  de  23  de 
desembre,  sobre el  règim jurídic d'animals  potencialment  perillosos.  No obstant,  no serà 
impediment per a l'obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat 
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amb la suspensió temporal de la mateixa, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la 
sanció de suspensió anteriorment imposta hagi estat complerta íntegrament.

d) Disposar  de capacitat  física  suficient,  acreditada  mitjançant  el  corresponent  certificat  de 
conformitat amb el disposat a l'Art. 4 del R. D. 287/2002 de 22 de Març de desenvolupament 
de la Llei 50/1999 de tinença d'animals potencialment perillosos.

e) Disposar d'aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos, acreditant-
se aquesta última mitjançant el corresponent certificat estès per un psicòleg titulat dins dels 
tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la llicència administrativa. Serà semblant al 
necessari per a la possessió d'armes.

f) Formalització  d'assegurança  de  responsabilitat  civil  per  danys  a  tercers  que puguin  ser 
causats pels seus animals, per la quantia mínima que reglamentàriament es determini.

g) Qualsevol altre requisit que normativament es determini. 
Article 36. Les operacions de compravenda,traspàs, donació o qualsevol altra que suposi canvi de 
titular d'animals potencialment perillosos requeriran la prova del compliment de, com a mínim, els 
següents requisits:

a) Existència de llicència vigent per part del venedor o venedora.
b) Obtenció prèvia de llicència per part del comprador o compradora.
c) Tinença de la cartilla sanitària actualitzada.

Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser  comunicada per la persona 
titular, en el termini de quinze dies des que es produeixi. 
Article 37. Aquesta llicència administrativa tindrà una validesa de cinc anys transcorreguts els quals 
la  persona  interessada haurà  de  procedir  a  la  seva  renovació  aportant  novament  tota  la 
documentació requerida.
Article 38. Es procedirà la revocació de la llicència administrativa concedida quan s'incompleixin les 
condicions  que  varen  motivar  la  seva  concessió  i,  en  qualsevol  cas,  sempre  que  es  cometin 
infraccions qualificades com a greus o molt greus en la present Ordenança.
Article  39.  L'obtenció  d'una  llicència  per  a  la  tinença  d'animals  potencialment  perillosos  podrà 
reportar una Taxa municipal que quedarà fixada en la seva Ordenança Fiscal.
Article 40. Tot aquell que estigui en possessió d'un animal potencialment perillós haurà d'estar al 
corrent de les següents obligacions:
a) Els propietaris o propietàries, criadors o criadores, posseïdors o posseïdores tindran l'obligació 
d'identificar l'animal mitjançant un microxip, que haurà d'implantar-se a l'animal. 
b) La presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona 
que els condueixi i controli porti amb ella la llicència  administrativa i la certificació acreditativa de la 
inscripció de l'animal en el Registre Municipal d'animals potencialment perillosos.
c) Les sortides d'aquests animals a espais públics o privats d'ús comú es realitzaran en tot moment 
sota  el  control  de  la  persona  autoritzada.  En  el  cas  dels  cans,  aquests  hauran  de  portar 
obligatòriament morrió, apropiat per a la tipologia racial de cada animal, així  com una cadena o 
corretja resistent de menys de dos metres de longitud, no podent circular solts en cap supòsit i sota 
cap circumstància.
d)  Hauran de ser  conduits  i  controlats  amb cadena o corretja  no extensible  de menys  de dos 
metres, sense que pugui portar-se més d'un d'aquests cans per persona.
e) Si l'animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrat, pati o qualsevol altre lloc 
determinat, haurà d'estar lligat, sempre que el mètode utilitzat permeti la seva mobilitat, tret que 
disposi d'un habitacle amb la  superfície, altura i adequat tancament per protegir a les persones o 
animals que accedeixin o s'apropin a aquests llocs. I haurà d'existir en qualsevol cas, un cartell que 
adverteixi visiblement de la seva existència.
f) La substracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada per la persona titular al responsable 
del registre municipal d'animals potencialment perillosos, en el termini de quaranta-vuit hores des 
que tingui coneixement d'aquests fets.
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g) La venda, traspàs, donació, robo, mort o pèrdua de l'animal haurà de comunicar-se al Registre 
Municipal.
h) En les fulles registrables de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat animal 
expedit per l'Autoritat competent que acrediti,  anualment, la inexistència d'infermetats o trastorns 
que ho facin especialment perillós.
Article 41. Les condicions d'allotjament d'aquestos animals han de complir els següents requisits:

a) Les  parets  i  cercats  han de ser  suficientment  alts  i  consistents  i  han de ser  fixats  per 
suportar el pes i la pressió de l'animal.

b) Les portes de les instal·lacions han de ser resistents i efectives com la resta del recinte, i 
dissenyades  per  evitar  que  els  animals  puguin  desajustar  o  obrir  ells  mateixos  els 
mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertència que hi ha un ca d'aquest 
tipus.

Article 42. L'autoritat municipal procedirà a la intervenció cautelar, i trasllat al centre de  protecció 
animal, de qualsevol animal considerat potencialment perillós, quan el seu propietari o propietària 
no  compleixi  amb  les  mesures  contingudes  en  la  present  Ordenança,  sense  perjudici  de  les 
sancions econòmiques que es puguin produir. Aquesta intervenció podrà ser definitiva en cas de 
reincidència, o quan a criteri de l'autoritat municipal, i previ reconeixement per tècnics qualificats, es 
determinarà que el seu grau d'agressivitat o inadaptació a la vida en societat, fan impossible la 
devolució  de l'animal  al  no existir  garantia  plena de que la  seva tinença no sigui  lesiva  per  a 
persones o bens, passant la seva propietat a l'administració.

CAPÍTOL X. AGRESSIONS
Article 43.  Els animals que hagin causat  lesions a una persona o a altre animal,  així  com els 
sospitosos  de  tal  circumstàncies  o  de  patir  infermetats  contagioses,  hauran  de  ser  sotmesos 
immediatament  a  control  veterinari.   El  compliment  d'aquest  precepte  recaurà  tant  sobre  el 
propietari o propietària com sobre qualsevol persona que, en absència d'aquest, tingui coneixement 
dels fets.  
Article 44.  Els propietaris o propietàries d'animals que hagin causat lesions a persones o altres 
animals estan obligats a:

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus 
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.

b) Comunicar-lo en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, en les dependències de la 
policia local o en l'Ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals.

c) Sotmetre a l'animal agressor a observació veterinària obligatòria en el termini màxim de 72 
hores a partir de la data de l'agressió durant un període de 14 dies naturals. Transcorregut 
aquest termini sense que s'hagués sotmès l'animal a observació, l'autoritat municipal podrà 
adoptar les mesures oportunes tendents a portar a efecte l' internament de l'animal, així com 
per exigir les responsabilitats que pertoquessin.

d) Presentar  a  l'Ajuntament  la  documentació  sanitària  del  ca  i  el  certificat  d'observació 
veterinària, als 14 dies d'haver-se iniciat el període d'observació.

e) Comunicar  a  l'Ajuntament  qualsevol  incidència  que  es  produeixi  (robatori,  pèrdua, 
desaparició, trasllat) durant el període d'observació veterinària.

f) Quan  les  circumstàncies  ho  aconsellin  i  ho  consideri  necessari  l'autoritat  sanitària 
municipal,  es  podrà  obligar  a  recloure  a  l'animal  agressor  en  els  centres  d'animals 
municipals  que  l'Ajuntament  determini,  per  a  que  es  pugui  portar  a  terme  el  període 
d'observació  veterinària.  Les  despeses  que  s'originin  aniran  a  càrrec  de  la  persona 
propietària.

g) No administrar vacuna antirràbica a un animal durant el període de observació antiràbica, ni 
causar-li la mort durant aquest.
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h) En cas de mort de l'animal, traslladar el cadàver en un termini màxim de 24 hores al centre 
veterinari,  on  es  procedirà  a  prendre  les  mostres  necessàries  per  a  la  realització  del 
diagnòstic de ràbia.

Article  45.  Si  l'animal  agressor  fora dels  anomenats abandonats,  els  Serveis  Municipals  o les 
persones agredides,  si  poguessin  realitzar-lo,  procediran a la  seva captura i  internament  en el 
dispensari municipal o centre concertat a aquests efectes, procedint-se a l'observació de l'animal 
pels serveis veterinaris.
Article 46. Els veterinaris o veterinàries clínics de lliure exercici que desenvolupin la seva activitat 
en l'àmbit del municipi d'Eivissa, queden obligats a comunicar a l'Ajuntament les agressions entre 
animals de les quals tinguessin coneixement en virtut dels casos atesos per lesions que poguessin 
tenir el seu origen en baralles organitzades, agressions de cans vagabunds, o agressions de gran 
envergadura. En aquesta comunicació s'haurà d'especificar la potencial perillositat dels cans, als 
efectes de la seva consideració com a potencialment perillosos.
Article 47. Quan les condicions epidemiològiques ho aconsellin, i en funció de les instruccions que 
poguessin emanar de l'autoritat sanitària competent així com del resultat de l'observació antirràbica 
de l'animal agressor, cas d'haver-se pogut realitzar, els animals que hagin estat mossegats per un 
altre  animal  podran ser  sotmesos a observació  antirràbica  durant  el  termini  que determinin  els 
tècnics municipals i en les condicions que ells estableixin.
Article  48.  Les  persones  que  hagin  resultat  ferides  per  un  animal  hauran  de  posar-lo  en 
coneixement dels serveis sanitaris per a que puguin ser sotmesos a tractament si  així  resultés 
aconsellable.  També  s'informarà  de  l'incident  a  les  autoritats  judicials  per  determinar 
responsabilitats.

CAPÍTOL XI: ANIMALS VAGABUNDS I ABANDONATS
Article 49. Qui trobés un animal abandonat en el Municipi d'Eivissa haurà d'entregar-lo al servei 
municipal  corresponent,  el  qual  procedirà  conforme  l'establert  en  el  present  capítol.  Al  mateix 
temps, manifestarà el seu desig o no de quedar-se'l en propietat si no aparegués el seu propietari o 
propietària.  En cas de manifestar la intenció de quedar-se'l,  es procedirà a l'entrega de l'animal 
passats setze dies d'observació del mateix.
Els animals aparentment abandonats seran recollits i conduïts al Centre de Protecció Animal de 
l'Ajuntament o a entitats col·laboradores reconegudes per l'Ajuntament.
Article  50.  Els  cans,  gats  o altres  especies  animals  que circulin  en poblacions  o  per  les  vies 
interurbanes desproveïts de collar o identificació alguna, sense ser conduïts per una persona, així 
com aquells  el  propietari  o propietària o persona responsable dels quals  no tingui en el  seu la 
cartilla  sanitària  o  no  el  tingui  identificat  pels  sistemes  establerts,  seran  recollits  pels  Serveis 
Municipals i transportats a les dependències habilitades per a ells, fins que es normalitzi la seva 
situació, be presentant la cartilla sanitària, be insertant el xip de reconeixement, o be, en cas de ser 
animals abandonats, fins a la seva adopció.
Els medis utilitzats en la captura i transport de cans abandonats hauran d'estar en bones condicions 
higiènic-sanitàries i seran degudament atesos per  persones amb l'adequada capacitació.
Article 51. Si l'animal estigués identificat, es notificarà al propietari o propietària, qui disposarà d'un 
termini de vuit dies per a la seva recuperació, previ abonament de les despeses corresponents a la 
seva manutenció i atencions sanitàries. Transcorregut aquest termini sense la seva recollida, se 
considerarà l'animal com  abandonat.
Si l'animal no estigués proveït de collar o identificació alguna, el termini per a la seva recuperació 
serà de 15 dies comptats a partir de la seva recollida pels serveis municipals competents.
Transcorreguts  els  terminis  establerts  per  a  la  seva  recuperació,  els  animals  es  consideraran 
abandonats i podran ser cedits o adoptats. 
Article 52.- Tot animal ingressat en el Centre de Protecció Animal de l'Ajuntament i que hagi estat 
qualificat com abandonat quedarà a disposició de qui ho vulgui adoptar durant el període de temps 
que determinin els serveis veterinaris del propi centre.
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Els animals adoptats s'entregaran identificats i vacunats contra la ràbia si procedeix, d'acord, en 
qualsevol cas, amb l'establert en la normativa en vigor per a cada espècie animal. Les despeses 
derivades d'aquestes actuacions aniran a càrrec de la persona que adopta  conforme a l'ordenança 
fiscal reguladora de recollida de cans en les vies públiques municipals vigent en cada moment.
Article 53. Els animals no retirats pels seus propietaris o propietàries ni cedits en adopció, podran 
ser sacrificats excepcionalment i  previ informe veterinari que així  ho aconselli  mitjançant aquells 
mètodes autoritzats per la legislació que regula específicament aquesta matèria. No obstant, els 
animals no recuperats no podran ser sacrificats fins el  sisè dia comptat a partir de la finalització  del 
termini establert per a la seva recuperació.
Article 54. L'Ajuntament podrà concertar la recollida d'animals de companyia i la gestió del Centre 
de Protecció d'Animals, preferentment amb entitats de protecció i defensa dels animals.  D'acord 
amb el que s'estableixi en el corresponent contracte, l'Ajuntament facilitarà a aquestes entitats la 
financiació necessària per a la realització de l'activitat concertada.
Article 55. Els animals silvestres autòctons o no, que estiguin catalogats, seran entregats a la major 
brevetat possible als Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Abans de l'entrega, en cas de tenir identificació es comprovarà la legalitat de la seva possessió. En 
cas de no tenir  identificació o comprovar la il·legalitat  de la seva possessió seran entregats als 
Serveis Territorials de la Conselleria de Medi Ambient.
Article 56. Els propietaris o propietàries d'animals, en cas de no poder fer-se càrrec d'ells, podran 
entregar-los al Servei de Protecció d'Animals de l'Ajuntament que actuarà segons l'establert per als 
animals abandonats. Aquests animals no podran ser sacrificats durant els quinze dies següents a la 
seva entrega.
Article 57.  L'animal abandonat o entregat pel propietari o propietària al centre de protecció que 
ofereixi  evidència  clínica  de  patir  hidrofòbia,  infermetat  infecciosa  o  contagiosa,  malformacions 
congènites o no, perillositat manifesta o qualsevol altra circumstància anàloga, a judici de la direcció 
facultativa del centre, podrà ser sacrificat  sense respectar  els terminis  establerts en els articles 
anteriors. L'adopció d'aquests animals per terceres persones queda prohibida.
Article 58. La recollida d'animals abandonats morts, es portarà a terme pels serveis municipals en 
les  condicions  higièniques  adequades.  Prèviament  al  seu  enterrament,  incineració  o  destrucció 
higiènica, s'intentarà localitzar al propietari o propietària o persona responsable de l'animal mort, per 
si vol fer-se càrrec d'ell, sense perjudici de les despeses i responsabilitats que es derivin.

CAPÍTOL XII:   DELS ESTABLIMENTS DE VENDA 
Article 59.  Els animals només es podran oferir i vendre en establiments de venda d'animals, a 
excepció de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin als seus animals de 
companyia, no tinguin ànim de lucre i garanteixin el benestar de l'animal. Aquest apartat no serà 
aplicable als animals de criança en domicilis particulars que tinguin la consideració de centres de 
cria.
Article 60.  Els establiments de venda d'animals  tindran que ser declarats nuclis zoològics per la 
Conselleria competent, com requisit imprescindible per al seu  funcionament, i en conseqüència 
hauran d'utilitzar el llibre de registre oficial propi d'aquests nuclis. A més hauran de complir tots els 
requisits sectorials o d'altra naturalesa  que siguin aplicables a l'activitat comercial en virtut de la 
legislació  de  comerç  i  defensa  dels  consumidors  i  usuaris  o  d'altres  disposicions  legals  o 
reglamentaries.
Article 61. La venda d'animals està prohibida als menors de setze anys i a persones amb qualsevol 
tipus de discapacitat sense l'autorització dels qui tenen la seva pàtria  potestat o la seva custòdia.
Article 62.  Qualsevol transacció d'animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de 
difusió haurà d'incloure el número de registre de nucli zoològic i el de la llicència municipal de centre 
venedor.
Article 63. Els establiments de venda que tinguin animals salvatges en captivitat hauran de situar 
un rètol en lloc visible en el qual consti que no s'aconsella la seva tinença a causa dels riscos per a 
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la salut i seguretat de les persones i que el seu manteniment en condicions no naturals per a la 
seva espècie pot suposar patiment.
Article  64. Els  establiments  destinats  a  la  compravenda  d'animals  de  companyia,  podran 
simultanejar  aquesta  activitat  amb  la  venda  d'aliments  o  complements  per  a  la  seva  tinença, 
circulació, ensinistrament o empolainament.
Article 65. Els productes destinats a l'alimentació dels animals han de portar data de caducitat i ser 
renovats periòdicament per evitar que es facin malbé o es tornin impropis per a l'alimentació animal. 
La persona responsable de l'establiment ha de disposar de la documentació comercial d'aquests 
productes per poder garantir el seu origen i la seva traçabilitat comercial.
En el supòsit que s'ofereixin a la venda productes alimentaris vius envasats, s'ha de fer constar la 
data d'envasat i la de caducitat.
Article 66.  Els mamífers no podran ser venuts fins que transcorrin els quaranta dies de lactància 
natural des de la data del seu naixement i hauran de mostrar totes les característiques pròpies dels 
animals sans i ben nodrits.
Article 67.  Els aparadors on s'exhibeixin els animals no estaran sotmesos a l'acció directa dels 
raigs solars, estaran ben atesos i hauran de mantenir la temperatura i condicions que millor s'ajustin 
al seu hàbitat natural.
Article 68. L'extensió dels locals serà la suficient per a que tots els animals, que així ho requereixin, 
puguin realitzar exercici físic diàriament, respectant les mesures higiènic-sanitàries adequades i els 
requeriments de comportament de las diferents especies animals allotjades.
Article 69.  En la porta, finestra o façana dels locals, es situarà un cartell indicador de la persona 
responsable del comerç i instal·lacions, amb el seu nom, adreça i telèfon visible des de l'exterior, 
amb la finalitat que pugui ser localitzada  en caso de sinistre o emergència. Aquest requisit no serà 
necessari en el supòsit que l'activitat disposi de servei permanent de vigilància o control.
Article 70. Tots els locals comercials hauran de comptar amb les següents propietats:

a) Sistemes de ventilació natural o artificial que assegurin l'adequada ventilació del local.
b) Safaretjos, utensilis  per a la gestió dels residus i tot  el necessari per mantenir netes les 

instal·lacions com per preparar en condicions l'alimentació dels animals.
c) Revestiments de materials que assegurin la perfecta i fàcil neteja i desinfecció. Els angles 

d'unió entre el pis i les parets seran de perfil còncau.
d) Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per permetre realitzar les operacions 

pròpies de l'activitat en perfectes condicions. 
e) Les vitrines, mostradors o gàbies en les quals es mostrin les cries canines o felines o altres 

espècies de fisiologia anàloga, mantindran una temperatura constant entre els 18 i els 25 ºC. 
Aquelles que alberguin animals de procedència tropical o de regions fredes es mantindran 
en les temperatures ambientals que millor s'ajustin a les seves necessitats específiques.

f) Mesures d'insonorització adequades al tipus d'animals de l'establiment.
g) Control ambiental de plagues.

Article 71. Els animals es mantindran en adequades condicions higiènic – sanitàries i de benestar, i 
sota la responsabilitat d'un servei veterinari. Les dades i signatura del servei veterinari responsable 
han de constar en el llibre de registre.
Article 72. El nombre d'animals que s'alberguin guardarà relació amb la superfície disponible o amb 
la capacitat de l'habitacle o continent.
Per als peixos situats en recipients d'aigua no airejada, es necessitaran 5 litres d'aigua per cada 
tres centímetres de longitud de l'animal allotjat exclosa la cua. En els tancs degudament airejats, es 
podrà mantenir una densitat de 6 cm de longitud de peix, exclosa la cua, per cada 5 litres.
Com a norma general i excepte excepcions específica, es necessitarà una superfície útil per allotjar 
qualsevol tipus d'animal no inferior a 45 x 45 cm que s'incrementarà en 60 cm2 per cada kg de pes 
viu de l'animal.
Article 73.  Els habitacles han de situar-se de tal  manera que els animals que hi hagi en cada 
habitacle no puguin ser molestats pels que es trobin en els altres habitacles, ni per persones o 

15



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 30 d’abril de 2013

animals alienes a l'establiment. Si uns habitacles estan situats sobre uns altres es prendran les 
mesures per impedir  que es comuniquin els  residus orgànics sòlids o líquids generats per ells. 
Queda prohibida la seva ubicació a una distància inferior a un metre de les portes de l'establiment.
Tots  els  habitacles  hauran  de  disposar  d'un  recipient  per  al  subministrament  d'aigua  potable 
adequat a la naturalesa de l'animal que albergui. Així mateix, el menjar es dipositarà sempre en 
recipients i l'aigua en abeuradors situats de manera que no puguin ser fàcilment embrutats. Els 
recipients seran de material de fàcil neteja.
Els animals i els seus habitacles es netejaran amb la freqüència que especifiqui la memòria tècnica 
realitzada per un facultatiu veterinari o veterinària.
El rebuig s'introduirà en contenidors de tancament hermètic que impedeixin l'accés d'insectes o 
rates. Quan es tracti de cadàvers d'animals, hauran de ser dipositats en un recipient o contenidor de 
tancament hermètic per al seu trasllat a centres d'eliminació autoritzats.
Article 74. Els establiments han de tenir un espai reservat per als animals que estiguin en procés 
d'adaptació i un altre per als animals malalts.
Els animals que pateixin alguna malaltia han de ser posats en quarantena en l'espai habilitat per a 
tal fi i sotmesos a l'oportú control del servei veterinari al que l'establiment estigui adscrit. En aquests 
casos, els seus habitacles hauran de ser netejats i desinfectats diàriament.
Article 75. En cadascun dels habitacles ha de figurar una fitxa en la qual consti el nom comú i 
científic  de  l'animal,  amb  la  finalitat  de  facilitar  que  els  possibles  compradors  o  compradores 
disposin d'informació àmplia sobre els animals que poden adquirir.
Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior d'aquest article, cada establiment ha de 
disposar de fitxes, signades per un  veterinari o veterinària i agrupades per famílies, en les quals 
constin les característiques dels animals que tingui allotjats i en particular les següents:

a) Grandària màxima que pot aconseguir l'animal adult.
b) País i zona d'origen de l'animal i àrea de distribució de l'espècie.
c) Particularitats alimentàries.
d) Tipus  i  dimensió  de  la  instal·lació  adequada,  amb  indicació  dels  elements 

accessoris recomanables.
e) Particularitats i incompatibilitat de les espècies.
f) Condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries.
g) Consells d'educació.
h) Procedència de l'animal, en la qual consti si ha estat criat en captivitat o ha estat 

objecte de captura.
Article 76. Amb caràcter previ a la formalització de la compra i venda de l'animal, el comprador o 
compradora haurà de signar per duplicat una còpia de la fitxa a la qual fa referència l'article anterior, 
com  a  document  acreditatiu  que  coneix,  entén  i  accepta  les  condicions  de  manteniment  que 
requereix l'animal; una còpia de la fitxa es lliurarà al propi comprador o compradora i l'altra quedarà 
en mans del venedor o venedora.
Així  mateix,  quan  es  formalitzi  una compravenda,  el  venedor  o  venedora lliurarà  un document 
acreditatiu de la transacció, en el qual hauran de constar els següents extrems relatius a l'animal 
objecte de la compravenda:

a) Espècie
b) Raça i varietat
c) Edat i sexe, si és fàcilment determinable
d) Codi d'identificació requerit per la legislació vigent i senyals somàtics d'identificació.
e) Procedència de l'animal
f) Nom i adreça del criador o de la criadora o de l'anterior propietari o propietària, si escau.
g) Nombre de l'animal en el llibre de registre del comerciant
h) .Nombre de nucli zoològic del venedor o venedora i, si escau, del comprador o compradora.
i) Controls veterinaris als que ha de sotmetre's l'animal venut i periodicitat d'aquests controls.
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j) Quan escaigui, document acreditatiu de les pràctiques profilàctiques i immunològiques a les 
que  hagi  estat  sotmès,  que  variaran  en  funció  del  tipus  d'animal  que  es  tracti.  Aquest 
document haurà de ser subscrit pel facultatiu veterinari o veterinària que les hagi practicat.

k) Pràctiques de desparasitació si les hi ha hagut.
l) Compromís formal de lliurament del document d'inscripció, si és el cas, de l'animal en el 

llibre d'orígens de la raça de la societat corresponent, si així s'acorda en el compromís de 
compravenda.

Article  77.  En el  document  anterior  es  farà constar  de  manera  clara i  explícita,  el  compromís 
assumit pel venedor o venedora de resoldre la compravenda per evicció i sanejament, en el supòsit 
que l'animal durant el període dels quinze dies següents al lliurament al comprador o compradora, 
mostri  evidència  clínica  de  sofrir  alguna  malaltia  infecciosa  contagiosa  o  parasitària,  l'inici 
d'incubació  de  la  qual  hagi  estat  anterior  a  la  data  de  compra,  segons  s'acrediti  mitjançant 
certificació expedida per facultatiu veterinari o veterinària.
Tindran la mateixa consideració aquells vicis, defectes o malformacions, de caràcter hereditari que 
pugui presentar l'animal objecte de compra venda, igualment acreditats per certificació expedida per 
facultatiu veterinari o veterinària.
L'establert en aquest article estarà exposat a la vista del públic en els establiments a la vista del 
públic.
Article 78. En el cas que es vengui un animal pertanyent a una de les espècies compreses en 
algun dels apartats del Reglament CE/338/97 de Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la 
protecció de les espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, o norma 
que ho substitueixi, el document al que fa referència l'apartat anterior haurà de detallar el nombre i 
les dades exigides per la normativa reguladora del comerç d'aquests animals.
Article 79.  El  comprador  o compradora i  el  venedor  o venedora dels  animals estan obligats  a 
conservar el document acreditatiu de la procedència de l'animal.
Article 80. Quan els animals es comercialitzin en lots, al nombre de lot se li afegirà un altre nombre 
corresponent a cadascun dels animals que ho componen.
Article 81. Els animals hauran de ser lliurats als compradors o compradores en les condicions que 
millor garanteixin la seva seguretat, higiene i comoditat i en perfecte estat de salut. 
CAPÍTOL XIII. ESTABLIMENTS DE TINENÇA D’ANIMALS I CENTRES VETERINARIS
Article  82.  Les  guarderies,  canòdroms,  establiments  de  cria,  escoles  d'entrenament  i  altres 
establiments on els animals de companyia puguin romandre durant períodes de temps perllongats, 
hauran  de  ser  declarats  nuclis  zoològics  per  la  Conselleria  d'Agricultura  i  Pesca  i  obtenir  les 
corresponents llicències municipals com a requisit imprescindible per al seu funcionament, d'acord 
amb la normativa  del  registre de nuclis  zoològics  de Balears,  que estableix  els  requisits  per  a 
l'autorització i registre d'aquests centres. 
Hauran  de  complir  amb  la  normativa  urbanística  i  legislació  aplicable  a  cada  moment, 
particularment la referida a la qualitat  de les construccions i materials utilitzats amb l'objecte de 
permetre l’acomodament dels animals de companyia i evitar molèsties als veïns.
Article 83. Cada centre portarà un registre amb les dades de cadascun dels animals que ingressin 
en ell i dels propietaris o propietàries o persona responsable. Aquest Registre estarà a la disposició 
de les autoritats competents.
Article 84. Els amos, posseïdors o posseïdores de l'animal, hauran de presentar, en ocasió del seu 
ingrés  en  els  establiments,  amb  antelació  mínima  d'un  mes  i  màxima  d'un  any  certificació 
veterinària acreditativa de que han estat sotmesos a les vacunacions i tractaments fixats per la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Article 85.  Els  establiments destinats  a rebre i  allotjar  animals  de companyia  amb caràcter  de 
permanència,  disposaran d'un espai  habilitat  per a l'aïllament  d'aquells  que presentin  evidència 
clínica de sofrir malaltia infecciosa contagiosa o parasitària.
Article 86. Si morís un animal en la residència o un altre establiment dels contemplats en el present 
capítol s'haurà d'emetre un certificat veterinari que expressi les causes de la mort i conservar el 
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cadàver durant 48 hores a la disposició del seu propietari o propietària o persona responsable, la 
qual serà avisada immediatament.
Article  87.  A  les  escoles  d'entrenament  únicament  podran  entrenar  animals  les  persones  que 
acreditin posseir els coneixements i la titulació corresponent.
L'entrenament de l'animal  es realitzarà de forma lenta, sense perjudicar  la  seva salut ni  el  seu 
benestar, sense forçar-ho a traspassar la seva capacitat o les seves forces naturals i sense utilitzar 
mitjans que provoquin dany, patiment o angoixa.
Article 88. Els  veterinaris o veterinàries, en l'exercici  lliure de la professió o per compte d'altre, 
tenen les següents obligacions:

a) Confeccionar un arxiu amb les fitxes dels animals objecte de qualsevol tractament, 
especificant els de caràcter obligatori i que estaran, en tot moment, a la disposició 
de l'autoritat competent.

b) Posar  en  coneixement  de  l'autoritat  competent  en  la  matèria  aquells  fets  que 
poguessin  constituir  qualsevol  incompliment  de  la  present  Ordenança  i  altres 
normes de rang superior.

CAPÍTOL XIV. ENTITATS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS
Article 89.  Tindran aquesta consideració les legalment constituïdes, sense finalitat de lucre que 
tinguin per principal objecte la defensa i protecció dels animals. 
Article 90. Aquestes Entitats de Protecció i Defensa dels Animals podran instar a l'Ajuntament per a 
que realitzi inspeccions en aquells casos concrets que existeixin indicis d'irregularitats en matèria de 
defensa, protecció, higiene i salubritat animal.
Article 91. L'Ajuntament podrà convenir amb aquelles entitats que figurin com col·laborades de la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca, la realització de les següents funcions:

a) Recollida d'animals vagabunds o abandonats, així com els lliurats pels seus amos.
b) L'ús dels allotjaments d'aquestes entitats per al dipòsit dels animals.
c) Procedir  la  donació  a  tercers  dels  animals  o  al  sacrifici  eutanàsic  amb  les  condicions 

recollides en aquesta ordenança.
Article  92.  Les  Entitats  de Protecció  i  Defensa dels  Animals  que gestionin  un refugi  portaran, 
degudament emplenat, un llibre de registres en el qual figuraran les dades relatives a les altes i 
baixes dels animals que es produeixin en l'establiment, i qualsevol altra incidència que exigeixin les 
normes aplicables.
Article 93. L'Ajuntament podrà procedir a la comprovació de si les societats protectores d'animals 
reuneixen les condicions tècniques i higiènic-sanitàries i de personal exigides per exercir l'activitat i 
oferir  als animals albergats d'acord amb els imperatius biològics de l'espècie que es tracti,  una 
qualitat de vida acceptable.

CAPÍTOL XV. RESPONSABILITATS
Article  94. El  propietari  o  propietària o  posseïdor  o  posseïdora de  l'animal  serà  la  persona 
responsable dels danys causats per aquests animals a terceres persones.
Article 95. Quan es decideixi per l'autoritat competent, previ informe dels Serveis Municipals, que 
no és tolerable l’estància d'animals en un habitatge o local, els amos d'aquests hauran de procedir 
al seu desallotjament, i si no ho fessin voluntàriament, ho faran els Serveis Municipals a càrrec 
d'aquells, sense perjudici de l'exigència de la responsabilitat corresponent.
Igualment, l'autoritat municipal per si o a través d'entitats de protecció i defensa dels animals, podrà 
confiscar o ordenar l'aïllament dels animals de companyia en casos de maltractaments o tortura o 
que presentin símptomes d'agressió física o desnutrició. 
La corporació municipal procedirà a l'adopció d'idèntiques mesures quan s'hagués diagnosticat que 
pateixen malalties transmissibles a l'home o a altres animals, sigui per sotmetre'ls a un tractament 
curatiu adequat o per sacrificar-los si fos necessari, previ informe del servei veterinari municipal.
Article  96.  Els  propietaris  o  propietàries,  posseïdors o posseïdores d'animals,  els  propietaris  o 
propietàries o persones encarregades de punts de cria, establiments de venda, establiments per al 
manteniment  temporal  d'animals  de  companyia,  centres  d’empolainament  d'animals,  centres 
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veterinaris i entitats de protecció i defensa dels animals, queden obligats a col·laborar amb l'autoritat 
municipal per a l'obtenció de dades i antecedents precisos sobre els animals relacionats amb ells.
En els mateixos termes queden obligats els porters, conserges, guardes o persones encarregades 
de finques rústiques o urbanes, respecte dels animals que resideixin en els llocs on prestin servei.
Article 97. Seran responsables de les infraccions, les persones físiques i jurídiques, propietàries, 
posseïdores o responsables dels animals, així com aquelles que per la seva acció i omissió hagin 
infringit qualsevol de les normes contingudes en aquesta ordenança sobre protecció d'animals de 
companyia.
La responsabilitat, en el cas que la infracció sigui comesa per un menor d'edat, serà exigida als 
pares o persones que ostentin els drets de tutoria o guarda legal dels menors.
Article 98. En els casos d'incompliment greu o reiterat per part dels propietaris o propietàries de les 
obligacions o prohibicions establertes en aquesta ordenança, l'Autoritat Municipal podrà accedir al 
trasllat dels animals a un centre adequat amb càrrec a aquells, inclosa la manutenció i assistència 
veterinària, o adoptar les mesures addicionals que es considerin necessàries incloent l'eutanàsia, 
en cas necessari, sense indemnització. Tot això sense perjudici de la corresponent sanció.
Article 99. En els supòsits en què les infraccions poguessin ser constitutives de delicte o falta, 
l'autoritat competent podrà acordar la confiscació de l'animal fins que l'autoritat judicial  proveeixi 
sobre el mateix, havent de donar trasllat immediat dels fets a l'òrgan jurisdiccional competent.

CAPÍTOL XVI: RÈGIM SANCIONADOR
Article 100. Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus.
1. Tindran la consideració d'infraccions LLEUS: 

a) La no possessió o la possessió incompleta d'un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals 
objecte de vacunació i/o tractament obligatori. 

b) La venda i donació d'animals a menors de 16 anys i incapacitats sense l'autorització dels 
que tinguin la pàtria potestat o custòdia.

c) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts en la present ordenança i altra 
legislació aplicable. 

d) L'ús d’ estris destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals en condicions prohibides. 
e) La circulació d'animals per les vies públiques que no vagin proveïts de collaret i conduïts 

mitjançant  cadena,  corretja  o  cordó resistent  i  morrió  si  s’escau,  a  excepció  dels  punts 
habilitats a aquest efecte.

f) La  presència  d'animals  en  tota  classe  de  locals  destinats  a  la  fabricació,  venda, 
emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments.

g) L'entrada, circulació i permanència de cans i gats en espais públics no autoritzats, com a 
piscines, platges i parcs infantils. 

h) L'incompliment  de  l'obligació  d'identificar  i  censar,  si  escau,  als  animals  així  com la  no 
actualització  de  les  dades  registrals  en  els  supòsits  i  terminis  establerts  en  la  present 
Ordenança i en les disposicions legals vigents. 

i) No advertir en lloc visible de la presència de cans amollats quan això sigui obligatori, amb 
excepció dels supòsits d'animals potencialment perillosos, en els quals serà qualificada com 
a greu.

j) El subministrament d'aliment a animals vagabunds o abandonats o a qualsevol altre quan 
d'això puguin derivar-se molèsties, danys o focus d'insalubritat.

k) La no adopció, pels propietaris o propietàries d'immobles o solars, de les mesures oportunes 
a  efecte  d'impedir  la  proliferació  d'espècies  animals  assilvestrades  o  susceptibles  de 
transformar-se en tals.

l) El bany d'animals en fonts ornamentals, estanys i similars.
m) No anunciar la prohibició o l'autorització d'entrada d'animals en els establiments.
n) Qualsevol  altre  incompliment  de  la  present  Ordenança  que  no  estigui  qualificat  com  a 

infracció greu o molt greu.
2. Tindran la consideració d'infraccions GREUS:

19



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 30 d’abril de 2013

a) La tinença dels animals en condicions higiènic-sanitàries inadequades, no proporcionar-los 
allotjament  adequat  a  les  seves  necessitats  o  no  facilitar-los  l'alimentació  i  beguda 
necessària per al seu normal desenvolupament.

b) Mantenir  animals  de  companyia  en  terrasses,  balconades,  jardins  o  patis  de  manera 
continuada, sense disposar d'allotjament adequat i/o causant molèsties evidents als veïns.

c) No adoptar les mesures oportunes per impedir que els animals embrutin les vies o espais 
públics.

d) Dipositar les defecacions dels cans o gats en cunetes, passejos, jardins, voreres o qualsevol 
altre lloc destinat al trànsit de vianants, de conformitat amb el que es disposa en la present 
Ordenança. 

e) La tinença d'animals quan les condicions de l'allotjament, el nombre d'animals o qualsevol 
altra circumstància, impliqui riscos higiènic-sanitaris, molèsties per a les persones, suposin 
perill o amenaça, o no pugui exercir-se sobre ells l'adequada vigilància.

f)  Mancar  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  en  els  supòsits  establerts  en  la  present 
Ordenança.

g) Deixar amollat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries 
per evitar la seva escapada o extravio

h) Incomplir l'obligació d'identificar a un animal potencialment perillós, de conformitat amb el 
previst en la Llei 50/1999 de 23 de desembre.

i) Ometre  la  inscripció  d'un  animal  potencialment  perillós  en  el  Registre  municipal 
corresponent.

j) Trobar-se un ca potencialment perillós en llocs públics sense morrió i/o no subjecte amb 
cadena.

k) La negativa o resistència a subministrar  dades o facilitar  la informació requerida per les 
autoritats competents o els seus agents, així com el subministrament d'informació inexacta o 
de documentació falsa.

l) Obligar als animals a treballar o a produir en cas de malaltia o desnutrició o a una sobre 
explotació que pugui fer perillar la seva salut.

m) El subministrament a un animal de substàncies no permeses, sempre que això no suposi 
perjudici a tercer.

n) Les agressions físiques a humans que produeixin lesions greus.
o) L'alienació  d'animals  amb  malaltia  contagiosa,  tret  que  aquest  fet  fos  desconegut  pel 

venedor o venedora en el moment de la transacció.
p) La  venda  a  laboratoris,  clíniques  o  altres  establiments  per  a  experimentació,  sense 

autorització de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
q) L'exercir la venda ambulant d'animals fora dels establiments, mercats i fires legalitzats.
r) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris obligatoris.
s) La donació d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació 

per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.
t) La  possessió,  exhibició,  compravenda,  cessió,  donació  o  qualsevol  altra  forma  de 

transmissió d'animals l'espècie dels quals estigui inclosa en els apèndixs I i II de la CITES o 
C2  de  la  legislació  comunitària  sobre  la  mateixa  convenció,  sense  els  corresponents 
permisos d'importació.

u) La concurrència d'infraccions lleus o la reincidència en la seva comissió.
3. Tindran la consideració d’infraccions MOLT GREUS:

a) El  sacrifici  dels  animals  amb patiment  físic  o  psíquic,  sense  necessitat  o  causa 
justificada.
b) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
c)  L'abandó dels animals vius o morts.
d) L'abandó d'un animal atropellat.
e) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència. 
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f) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui 
manqui de llicència.
g) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.
h) Ensinistrar  animals  potencialment  perillosos  per  qui  manqui  del  certificat  de 
capacitació.
i) L'organització  o  celebració  de  concursos,  exercicis,  exhibicions  o  espectacles 
d'animals  potencialment  perillosos,  o  la  seva  participació  en  ells,  destinats  a  demostrar 
l'agressivitat dels animals.
j) La filmació  d'escenes que comportin  crueltat,  maltractament o patiment  d'animals 
quan el dany no sigui simulat.
k) L'esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions físiques greus 
i el sacrifici d'animals sense control facultatiu o en contra de l'establert en la present Ordenança 
i altra legislació aplicable.
l) La cria i comercialització d'animals sense les llicències i permisos corresponents.
m) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguin substàncies que puguin 
ocasionar-los patiments, greus trastorns que alterin el seu desenvolupament fisiològic natural o 
la mort, excepte les controlades per veterinaris o veterinàries en cas de necessitat.
n) La  utilització  d'animals  de  companyia  en  espectacles,  baralles,  festes  populars  i 
altres activitats que indiquin crueltat o maltractament, podent ocasionar-los la mort, patiment o 
fer-los subjectes de tractes antinaturals o vexatoris.
o) La incitació als animals per escometre contra persones o altres animals, exceptuant 
els gossos de la policia i els de els pastors.
p) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a tals efectes 
per la legislació vigent.
q) La reincidència en la comissió d'una infracció greu.
r) Les  que  rebin  expressament  aquesta  qualificació  en  la  normativa  especial 
d'aplicació.

Article 101. Les infraccions tipificades en l'article anterior seran sancionades amb multes de 100,00 
€ a 20.000 €, sent aplicable la següent graduació:

a) Infraccions lleus, de 100 € fins a  400 €
b) Infraccions greus, de 400,01 € fins a  2.000€
c) Infraccions molt greus, de 2.000,01 fins a  20.000 €.

Article 102. Criteris de graduació de les sancions:
En la imposició de les sancions es tindrà en compte, per graduar la quantia de les multes i  la 
imposició de les sancions accessòries, els següents criteris:

a) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
b) La transcendència social  o sanitària i  el perjudici  causat per la infracció comesa, tant a 

persones com a animals.
c) La intencionalitat o negligència.
d) La reiteració o reincidència.
e) L'incompliment reiterat de requeriments previs.

1. En el cas de reincidència, s'imposarà la sanció màxima del nivell que correspongui, i si aquesta ja 
li  havia  correspost  una  sanció  en el  seu grau màxim,  la  infracció  serà  qualificada  en el  nivell 
immediatament superior.
2. Es considerarà que existeix reincidència quan existeixin dues resolucions fermes pel mateix fet 
infractor en el període de dos anys o tres per fets de diferent naturalesa en el mateix període.
3. La imposició de qualsevol sanció prevista per la present Ordenança no exclou la responsabilitat 
civil i penal ni l'eventual indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre al sancionat.
Article 103. Competència sancionadora
La imposició de les sancions correspondrà: 

a) A l'Alcalde, en cas d'infraccions lleus 
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b) Al Ple de l'Ajuntament, en cas d'infraccions greus 
c) A la Conselleria d'Agricultura en cas d'infraccions molt greus.

Article 104. Prescripció. Les infraccions a les quals es refereix la present ordenança prescriuran en 
el termini de dos mesos si són lleus, en el d'un any les greus i en el de dos anys les molt greus.
El  termini  de  prescripció  començarà  a  contar  a  partir  del  coneixement  del  fet  que  constitueixi 
infracció per part de l'autoritat competent.
El procediment sancionador caducarà als sis mesos de la seva paralització i s'entendrà que així 
ocorreix quan no s'hagi dut a terme en aquest temps cap notificació d'actuació o diligència, sense 
perjudici  que  l'instructor  de  l'expedient  pugui  acordar  un  termini  major  en  resolució  motivada  i 
notificada  a  la  persona interessada,  quan  la  naturalesa o  les  circumstàncies  de l'actuació  o la 
diligència en curs ho requereixin.
DISPOSICIÓ ADDICONAL

1. Per tot el no previst en la present Ordenança s’estarà al que es disposa en la Llei 1/1992 
de  8  d’abril  de  la  CAIB  de  protecció  dels  animals  que  viuen  en l’entorn  humà,  Llei 
50/1999 de 23 de desembre sobre Règim jurídic de la Tinença d’animals potencialment 
perillosos, RFD 287/2002 de 22 de març de desenvolupament de l’esmentada Llei 50/99, 
Ordre de la Conselleria d‘Agricultura i Pesca de 17 de maig de 2006 per la qual es crea 
el  Registre  Autonòmic  d’Animals  Potencialment  Perillosos  de  les  Illes  Balears, 
Convenció Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i  Flora Silvestre (Conveni 
CITES), signada a Washington el 3 de març de 1973 i esmenada a Bonn el 22 de juny 
de 1979, Llei 30/1992 de Règim Jurídic i procediment administratiu comú, així com altra 
legislació que resulti d’aplicació.”

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

Intervencions:

Sr.  Ruiz: Ja ho varen consensuar.  A la  comissió informativa ja  varen dir  que votarien a favor. 
Pensen que és una passa endavant per a la millora dels animals. Espera que sigui un èxit i sobretot 
que es faci complir.

Sr. Rodrigo: Felicita al regidor Sr. Mayans per haver tret aquesta ordenança i les següents.

Sr. Mayans: És un acord per unanimitat, per això la felicitació és de tots per a tots.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r. Aprovació definitiva de   l’Ordenança Municipal d’Ús i Aprofitament de les Platges i Punts   
de Bany del Municipi d’Eivissa:

Vista la proposta d’acord del regidor de l’àrea de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil, del tenor 
literal següent:

“Assumpte: Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal d’Ús i Aprofitament de les Platges 
i Punts de Bany del Municipi d’Eivissa.

Amb data 24 de gener de 2013, es va aprovar inicialment l’Ordenança Municipal d’Ús i Aprofitament 
de les Platges i Punts de Bany del Municipi d’Eivissa que va ser publicada al BOIB núm. 19, de data 
07 de febrer de 2013, posant-se a exposició pública durant el període d’un mes  i  remesa a l’Institut 
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Balear de la Dona als efectes previstos a l’article 7.g) de la Llei 12/2006 de 20 de setembre.

Habent-se rebut l’informe sobre l’impacte de gènere de l’Institut Balear de la Dóna en data 25 de 
febrer de 2013 en el qual recomana la introducció en l’ Ordenança d’una sèrie de recomanacions 
pel que fa al llenguatge emprat,

Havent-se  introduït  les  correccions  indicades,  i  no  havent-se  presentat  cap altra  al·legació,  es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu l’Ordenança Municipal d’Ús i Aprofitament de les Platges i 
Punts de Bany del Municipi d’Eivissa, que s’adjunta com a annex.

Segon.- Que es procedeixi  a la publicació del text íntegre de la ordenança aprovada al Butlletí 
Oficial  de  les  Illes  Balears,  als  efectes  previstos  a  l’article  103  de  la  Llei  20/2006  de  15  de 
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

Eivissa, 10 d’abril de 2013
Juan Mayans Cruz
Regidor de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil.”

“ORDENANÇA MUNICIPAL D’ÚS I APROFITAMENT DE LES PLATGES I PUNTS DE BANY DEL 
MUNICIPI D’EIVISSA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord  a l’establert  a  l’article  3.1b)  de la  Llei  de Costes,  de 28 de juliol  de 1988,  les platges 
d’aquest terme municipal d’Eivissa constitueixen béns de domini públic marítim terrestre estatal, en 
consonància amb el que disposa l’article 132.2 de la Constitució Espanyola.
L’article 115 de l’esmentada Llei de Costes atribueix competències municipals en el domini públic 
marítim-terrestre estatal pel que fa a les platges, que es concreten en:
a) Informar les partions del domini públic marítim-terrestre.
b) Informar les sol·licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions per l’ocupació i 
aprofitament del domini públic marítim-terrestre.
c)  Explotar,  en  el  seu cas,  els  serveis  de temporada que puguin  establir-se  a les  platges  per 
qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes a la legislació de règim local.
d) Mantenir les platges i llocs públics en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat.
e) Vigilar l’observança de les normes e instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre 
salvament i seguretat de les vides humanes.
Es pretén amb aquesta ordenança garantir l’ús públic de les platges, regulant els usos generals i 
especials, i assegurar la integritat i adequada conservació de les mateixes.
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objectius
1. És l’objectiu de la present ordenança la regulació del correcte ús de les platges del litoral del 
municipi  d’Eivissa  conjugant,  el  dret  de  tots  de  gaudir  de  les  mateixes,  amb el  deure  de  que 
l’Ajuntament, en el marc de les seves competències, té de vetllar per la utilització racional de les 
mateixes  amb la finalitat  de protegir  i  millorar  la  qualitat  de vida i  defensar  i  restaurar  el  medi 
ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.
2.  La present  ordenança regula l’exercici  de les competències que la  Llei  de Costes assigna a 
aquest  municipi,  amb la  finalitat  de mantenir  les platges en les millors  condicions  higièniques i 
sanitàries, i regular la vigilància emanada de l’Administració de l’Estat.
3.  Així  mateix  te  per  objectiu  establir  les condicions  generals  que han de complir  les diferents 
instal·lacions  presents  a  les  platges  o  entorns  més  immediats  del  municipi  d’Eivissa,  així  com 
regular les activitats que es realitzen a les nostres platges i punts de bany, a fi i efecte de protegir la 
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salut pública, garantir la convivència, salvaguardar el medi ambient marí i terrestre, i aconseguir una 
millora de la imatge del nostre litoral.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. La present ordenança regirà en el terme municipal d’Eivissa, en l’espai que constitueix el domini 
marítim terrestre definit  en el Títol I de la Llei 22/1988, de 28 de juliol de costes i que tingui la 
consideració de platja  i punts de bany.
2. Aquesta ordenança afecta a tots els usos, instal·lacions, elements i activitats susceptibles de ser 
realitzades a les platges del municipi d’Eivissa, ja sigui de forma fixa o temporal, sense menyscapte 
de les competències d’altres Administracions en la matèria.
Article 3. Definicions
A efectes de la present Ordenança i d’acord amb la normativa estatal bàsica així com la de caràcter 
autonòmic d’aplicació s’entén com:
a) Platja: Zona de dipòsit de materials solts tals com sorres, graves, i còdols, incloent escarpes, 
bermes i dunes, tinguin o no vegetació formades per l’acció de la mar o el vent marí, u altres causes 
naturals o artificials.
b) Aigües de bany: Qualsevol element d’aigües superficials on es prevegi que puguin banyar-se un 
nombre important de persones o existeixi una activitat propera relacionada directament amb el bany 
i  a  la  que  no  existeixi  una  prohibició  permanent  de  bany  ni  s’hagi  formulat  una  recomanació 
permanent d’abstenir-se del mateix i on no existeixi perill objectiu per al públic.
c) Zona de bany:  L’emplaçament a on es troben les aigües de bany de caràcter marítim i  els 
emplaçaments limítrofs que constitueixen la part  accessòria d’aquesta aigua en relació als usos 
turístics-recreatius.
En tot cas s’entendrà com a zona de bany aquella que disti 20 metres de la platja i 50 metres de la 
costa.
En els trams de costa que no estiguin abalisats com a zona de bany s’entendrà que aquesta ocupa 
una franja de mar contigua a la costa d’una amplada de 200 metres a les platges i 50 metres a la 
resta de la costa.
d)  Abalisament: Tancament  de les  zones de bany d'acord  a la  Resolució  Ministerial  de  2 de 
setembre de 1991 en la qual es va establir el tipus de Abalisament que ha d'implantar-se en les 
zones de bany, conforme al contingut del Reial decret 1835/1983, sobre l'adopció del Sistema de 
Abalisament Marítim de la AISM per al Abalisament de les costes espanyoles i de l'article 69 del 
Reglament  General  per  al  desenvolupament  i  execució  de la  Llei  22/1988,  de 28 de juliol,  de 
Costes, aprovat pel reial decret 1471/1989, de 1 de desembre. 
e) Temporada de bany: Període de temps en que pot preveure’s afluència important de banyistes, 
tenint en compte els usos i costums locals. 
f)  Concessionari:  Persona  jurídica  o  física  que,  mitjançant  concurs  públic,  resulta  persona 
adjudicatària  d'una  concessió  corresponent  a  un  servei  de  temporada,  tals  com  hamaques  i 
ombrel·les, telòmers, quioscs i altres. 
g) Banderes identificatives: Les diferents condicions de seguretat per al bany en les platges o en 
les  seves zones de bany s'identificaran  mitjançant  banderes,  les  quals  podran ser  de caràcter 
general  o complementàries,  les quals,  ampliaran o delimitaran la  informació respecte als  riscos 
específics que es tracti. Els colors, significat i els criteris d'utilització de les banderes seran els quals 
a continuació es detallen, entenent el risc, a l'efecte d'aplicació d'aquests criteris, com condicions de 
seguretat del moment: 

1. Vermell: Es prohibeix el bany. S'utilitzarà sempre quan el bany comporti un greu risc per a 
la vida o salut de les persones, bé perquè les condicions del mar siguin desfavorables o 
bé per l'existència d'animals, elements flotants, contaminació o altres circumstàncies. 

2. Groc: Bany permès amb limitacions. S'haurien d'adoptar mesures de seguretat que en cada 
cas es considerin adequades.  S'utilitzarà quan les condicions del mar puguin originar un 
perill per al bany, o bé quan existeixi la presència d'animals, elements flotants, contaminació 
o altres circumstàncies que suposin un risc per a la salut de les persones.
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3. Verd: Bany permès. El bany pot efectuar-se sense prendre mesures especials distintes a les 
de la pròpia protecció personal. No obstant això, es recomana especial precaució en les 
zones on el banyista no pugui romandre tocant fons i amb el cap fora de l'aigua. 

4. Taronja: Platja sense vigilància. Informa a tots els usuaris o usuàries de la platja que l'equip 
de salvament no es troba operatiu per haver-se rebut l'avís que una o més persones s'han 
extraviat  o  ha  esdevingut  una  circumstància  de  similar  gravetat,  donant  avís  a  tots  els 
usuaris de la platja de la nova situació. 

Article 4. Temporada d’aplicació
A l’efecte d’aplicació de la present ordenança es considera:

a) Temporada baixa: El període compres entre l’1 de novembre i el 30 d’abril ambdós inclosos, 
a excepció del període de setmana santa.

b) Temporada mitjana. El període comprés entre l’1 de maig i el 30 de juny ambdós inclusos i 
l’1 i el 31 d’octubre, ambdós inclusos, i el període de setmana santa.

c) Temporada alta: El període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.
Article 5. Agents
Els agents de l'autoritat podran requerir verbalment als que infringeixin qualsevol de les disposicions 
contingudes  a  la  present  Ordenança  a  fi  que  d’immediat  cesi  l’activitat  prohibida  o  realitzin 
l’obligació deguda, això sense perjudici de la incoació d’expedient sancionador, quan procedeixi, o 
en el seu cas, es giri part de denúncia a l’Administració competent.
Article 6. Vigilància
L’Ajuntament disposarà de personal per vigilar l’observança en l’àmbit de les seves competències, 
no només d’allò previst en aquesta ordenança, si no també de les normes e instruccions dictades 
per l’Administració competent sobre salvament i seguretat de vides humanes pel qual es disposen 
de les següents facultats:

- Inspecció d’instal·lacions de la platja i annexos
- Control de la realització d’activitats desenvolupades a les instal·lacions esmentades.
- Prohibició, suspensió i tancament de l’activitat, així com adopció de mesures de seguretat 
que es considerin necessàries.

Les activitats inspectores i de control sobre el compliment del que preveu la present Ordenança 
seran efectuades per personal degudament acreditat dels òrgans facultats en l’àmbit de les seves 
competències respectives, que tindrà en l’exercici  de les seves funcions,  el caràcter d’agent  de 
l’autoritat  i  les  seves  declaracions  gaudiran  de  la  presumpció  de  veracitat,  excepte  prova  en 
contrari.
El personal inspector està facultat per sol·licitar qualsevol documentació referent a la instal·lació i/o 
activitat, per accedir i mantenir, amb la identificació prèvia i sense previ avís, a les instal·lacions i 
resta d’espais subjectes a inspecció.
Les persones titulars de les autoritzacions sotmeses a inspecció han de prestar la col·laboració 
necessària, amb la finalitat de permetre realitzar qualsevol examen, control o recollida d’informació 
necessària pel compliment de la funció inspectora.
De cada actuació inspectora s’aixecarà acta, la primera còpia de la qual es donarà a la persona 
interessada o a la persona davant la qual s’actuï, que podrà fer constar la seva conformitat o les 
seves observacions respecte del seu contingut.
Un  altra  exemplar  de  l’acta  serà  traslladar  a  l’autoritat  competent  per  l’inici  del  procediment 
sancionador si procedeix.
TÍTOL II: NORMES D’ÚS
Capítol I.- Normes Generals
Article 7. Utilització de platges
1. La utilització de les platges serà lliure i pública pels usos comuns i d’acord amb la naturalesa 
d’aquelles, tals com el passeig, estada, bany, navegació, embarcar, desembarcar, varar, pescar i 
altres actes que no facin falta obres i/o instal·lacions de cap tipus i que es realitzin d’acord amb les 
lleis, reglaments i amb la present ordenança.
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2.  Les platges,  punts de bany,  sistemes dunars o zones de ribera no seran d’ús privat,  sense 
perjudici de l’establert a la llei de Costes.
3. Les instal·lacions que es permetin a les platges, a més de complir amb l’esmentat en el punt 
anterior seran de lliure accés, a excepció que per raons de policia, economia, o d’altres d’interès 
públic, degudament justificades,  s’autoritzin altres modalitats d’ús.
4.  Els  usos  que  tinguin  especials  circumstàncies  d’intensitat,  perillositat  o  rendibilitat  i  els  que 
requereixin l’execució d’obres e instal·lacions només podran emparar-se en l’existència de reserva, 
adscripció,  autorització i  concessió,  amb subjecció  al  que preveu la  Llei  de Costes,  i  en altres 
especials, en el seu cas, sense que pugui invocar-se dret algú en virtut de usucapió, qualsevol que 
sigui el temps transcorregut.
5. El passeig, l’estància i el bany pacífics a la platja i la mar tenen preferència sobre qualsevol altra 
ús.
6. Queda  prohibit  realitzar  foc  directament  a  la  terra  de  la  platja,  sorra,  pedres  o  roques.  La 
realització de foguerons en ocasions puntuals, com la nit de Sant Joan,  podrà ser autoritzada de 
manera expressa per part de l’Ajuntament, quedant totalment prohibit encendre cap tipus foc sense 
autorització.
Capítol II: Jocs i Activitats
Article 8. Pràctica de jocs
1. Queda prohibit a les zones i aigües de bany, i durant la temporada de bany, tant a la sorra de la 
platja com a l’aigua del mar, la realització d’activitats, jocs o exercicis que puguin molestar a la resta 
d’usuaris o usuàries.
2.  Podran realitzar-se aquest  tipus de jocs a les zones lliures  que hagin  estat  assenyalades a 
aquest  efecte,  o  bé on no causin  molèsties  ni  danys  a instal·lacions  o sobre el  medi  ambient. 
Aquestes activitats sempre es realitzaran a zones de platja i mai a zones dunars.
3. La pràctica de kite-surf, en temporada alta, està prohibida a la platges del municipi d’Eivissa i a 
les zones de bany que inclou el mirall d’aigua fins a la zona d’abalisament.
4. S’exceptuen de la prohibició aquelles manifestacions de caràcter esportiu o lúdic organitzades o 
autoritzades  per  l’Ajuntament  d’Eivissa,  sense  perjudici  de  la  necessitat  d’autorització  per  part 
d’altres  administracions  quan  sigui  preceptiu.  Les  mateixes  es  realitzaran  sempre  en  llocs 
degudament senyalitzats i abalisats.
Article 9. Aparells de ràdio, discos compactes o similars, instruments musicals
1.  No es permetrà l’ús d’aparells  sonors o instruments quan pel seu volum de sonoritat  causin 
molèsties als altres usuaris o usuàries de les platges. Seran d’aplicació en aquest cas les normes 
particulars recollides a l’ordenança municipal sobre protecció del medi ambient i la salut davant la 
contaminació acústica. Això també s’aplicarà en el cas d’embarcacions presents als voltants de la 
platja que puguin causar molèsties als usuaris, usuàries o vesins.
2.  La  realització  de  qualsevol  tipus  d’espectacle,  activitat  musical  multitudinària,  competició 
esportiva, etc. a realitzar sobre la platja haurà de comptar amb les autoritzacions corresponents 
segons la Llei 16/2006, de 14 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de 
les Illes Balears.
Article 10. Campaments i acampades
1. Estan prohibits els campaments i acampades a la platja.
2. Les persones que vulnerin aquesta prohibició hauran de desallotjar  d’immediat, a requeriment 
verbal dels Agents de l’autoritat, el domini públic ocupat, sense perjudici que girin part de denuncia 
a l’Administració competent en ordre a la instrucció del oportú expedient sancionador quan sigui 
procedent.
Capítol III: Publicitat
Article 11. Publicitat
1. Queda prohibida la publicitat a través de cartells, tanques, mitjans audiovisuals o de qualsevol 
altra tipus, excepte els autoritzats.
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2. Queda prohibida la publicitat qualsevol que sigui el mitjà de difusió empleat en l’anunci d’activitats 
dins del domini públic marítim terrestre, o a través de les instal·lacions temporals o per aire.
Article 12. Formes de publicitat
1. Està prohibida la publicitat en els següents formats: tanques publicitàries, cartells, medis acústics 
o audiovisuals,  adhesius,  repartició  de material  de propaganda  de forma personal  o mitjançant 
deposició de material per l’autoservei.
La prohibició anterior és aplicable a qualsevol que sigui l’emplaçament o mitjà de difusió, inclusa la 
publicitat realitzada des de l’aire.
2. Queden expressament prohibides les desfilades  amb fins publicitaris i/o promocionals d’activitats 
d’oci, com discoteques.
Article 13. Excepcions 
1. Queda prohibida la col·locació de qualsevol rètol a la platja per particulars, quedant dita atribució 
reservada per  les Administracions  Públiques  amb competències  per  aquesta tasca i  havent  de 
realitzar-se en tot cas, mitjançant models normalitzats.
2. Sols es permetrà aquelles activitats que distribueixen informació amb consonància amb la difusió 
dels valors ambientals i socials de les platges, dunes i zones de bany, prèvia autorització i sense 
perjudici de l’establert per la Llei 22/1988, de Costes o el Reglament que la desenvolupa.
3. Queda exempta d’aquestes prohibicions tota cartelleria de caire municipal, autonòmic o estatal 
referida  a  aspectes  directes  o  indirectes  de  la  platja,  sense  perjudici  de  l’establert  per  la  Llei 
22/1988, de Costes i el Reglament que la desenvolupa
Capítol IV: De les embarcacions.
Article 14. Canals d’entrada i sortida
L’Administració de l’Estat, mitjançant l’organisme competent, fixarà els canals abalisats per l’entrada 
i sortida d’embarcacions, que estaran degudament assenyalats, i en els que estarà prohibit el bany. 
En cas de necessitat d’abordament de platja o a partir d’aquesta, per part de les embarcacions, 
aquestes ho faran a velocitat  reduïda (màxim a 3 nus),  utilitzant  els  esmentats canals i  evitant 
interferir  el  tràfic  normal  dels  mateixos.  L’abalisament  dels  citats  canals  haurà  d’estar  instal·lat 
abans de l’inici de la temporada mitjana, d’acord amb les disposicions de Capitania Marítima i en les 
degudes condicions de manteniment.
Article 15. Navegació esportiva
A les zones exclusives de bany estarà prohibida la navegació esportiva i de esbarjo i la utilització de 
qualsevol  tipus  d’embarcació  o  artefacte  flotant  a  excepció  de  matalassos  i  flotadors  i  les 
embarcacions de salvament.
Article 16. Abalisament
D’acord amb el que disposa l’art. 69 del Reglament de Costes, als trams de costa que no estiguin 
abalisats com a zona de bany s’entendrà que aquesta ocupa una franja de mar contínua a la costa 
d’una amplària de 200 metres lineals a les platges i de 50 metres als altres trams de costa. A 
aquestes zones queda prohibida la navegació, exceptuant els extrems de les platges on puguin 
aproximar-se a terra  les embarcacions a una velocitat  inferior  a 3 nusos, havent  d’adoptar  les 
precaucions necessàries per evitar riscos a la vida humana i navegació marítima.
Qui vulneri aquestes prohibicions haurà de desallotjar d’immediat, a requeriment verbal dels Agents 
de l’autoritat, el domini públic ocupat, sense perjudici de que girin part de denúncia a l’Administració 
competent en ordre a la instrucció del oportú expedient sancionador quan sigui procedent.
Article 17. Motos nàutiques
La utilització de les motos nàutiques, als efectes de la present ordenança s’atendrà al que disposa 
el RD 259/2002, de 8 de març, pel qual, s’actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de 
les motos nàutiques. 
Article 18. Combustibles
Queda prohibit  l’ús  de bombones  de  gas  i/o  líquids  inflamables  a  les  platges,  a  excepció  del 
combustible utilitzat per proveir als Motors de les embarcacions a les zones de varada, la seva 
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manipulació  haurà  de  realitzar-se  seguint  les  més  estrictes  normes  de  seguretat  i  sota  la 
responsabilitat de la persona que la realitzi.
Article 19. Sobre les embarcacions abandonades
Pel  que  fa  a  les  embarcacions  i  elements  nàutics  flotants  es  consideraran  abandonats  en els 
següents supòsits:
1.- Quan presentin indicis que raonablement facin pensar en el seu possible estat d’abandonament. 
Als  efectes  anteriors,  s’entendran  abandonades  les  embarcacions  o  elements  nàutics  que  una 
vegada identificats amb un adhesiu, romanguin més d’un mes sense moure's del lloc.
2.- Quan presentin desperfectes que impedeixen el seu ús o no estiguin identificats amb el nom i la 
matrícula.
En  aquests  casos,  l’Ajuntament  d’Eivissa  procedirà  a  la  retirada d’ofici  de  les  embarcacions  o 
elements  nàutics  i  els  seu  emmagatzematge  a  un  dipòsit  municipal.  Una  vegada  retirada 
l’embarcació o element nàutic, es procedirà a comprovar si és possible la identificació de la persona 
titular. En el supòsit de no ser possible per no tenir nom i matrícula, s’informarà a Comandància de 
Marina o organisme competent. 
Transcorregut  el  període  d’exposició  pública  establert  per  aquesta  institució,  sense  que  ningú 
reclami la seva propietat, esdevindrà residu d’acord amb la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats. Si fos possible la identificació de la persona titular se’l  notificarà perquè en el 
termini de quinze dies retiri l’embarcació o element nàutic del dipòsit, amb l’advertència que en cas 
de no fer-ho, es procedirà al seu tractament com a residu urbà, i s’obrirà el corresponent  expedient 
sancionador.
D’acord amb la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i l’Ordre MAM 304/2002, 
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 
llista europea de residus, en cas de contenir líquids i/o altres components perillosos, l’embarcació o 
element nàutic tindrà la consideració de residu perillós i per tant l’Ajuntament d’Eivissa denunciarà 
el fet davant la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, competent en aquest 
cas per a la instrucció del corresponent expedient sancionador.
Una  vegada  considerada  l’embarcació  o  l’element  nàutic  com a  residu,  l’Ajuntament  procedirà 
mitjançant  contractació  dels  gestors  de residus  adients  a  la  seva descontaminació,  si  escau,  i 
desballestament d’acord amb la normativa vigent, especialment la de residus perillosos, costos que 
podrà repercutir a la persona propietària de la mateixa.
En els casos que existeixi perill per les persones o el medi ambient, l’Ajuntament d’Eivissa podrà 
prendre les mesures cautelars que cregui oportunes per tal d’evitar aquest risc. En aquests casos 
no serà necessari complir amb els terminis establerts.
Capítol V. Circulació de vehicles a les platges
Article 20. Vehicles a la platja
Es prohibeix l’estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles de qualsevol tipus, de dues, 
quatre o més rodes per tracció mecànica o animal per la platja i sistemes dunars, exceptuant els 
vehicles destinats a la vigilància, salvament i serveis de neteja i manteniment.
Queden exempts d’aquestes prohibicions d’estacionament i circulació a les platges els cotxets de 
minusvàlids. També es permet la utilització dins l’aigua d’aquells especialment dissenyats per a tal 
fi, tot i això sense perjudici de les precaucions que han de tenir envers a la seguretat de la resta 
d’usuaris o usuàries.
L’Ajuntament  adoptarà  les  mesures  oportunes  per  facilitar  a  les  persones  amb discapacitat,  la 
utilització de les platges i les seves instal·lacions, en consonància a l’establer a la normativa sobre 
accessibilitat.
Qui vulneri aquesta prohibició haurà de retirar d’immediat els vehicles del domini públic ocupat, a 
requeriment  verbal  dels  agents  de  l’autoritat,  sense  perjudici  de  que  girin  part  de  denúncia  a 
l’administració  competent  en  ordre  a  la  instrucció  del  oportú  expedient  sancionador  quan sigui 
procedent. 
Capítol VI: Normes de caràcter higiènic – sanitari.
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Article 21. Qualitat de les aigües.
Els usuaris o usuàries tindran dret a ser informats per l’Ajuntament de la falta d’aptitud pel bany de 
les aigües que no satisfacin els criteris de qualitat mínima exigibles per les normes vigents.
Amb tal finalitat, l’Ajuntament facilitarà, informació actualitzada de les condicions higiènic-sanitàries 
de les zones de bany, a través de la seva pàgina web.
En l’àmbit de les seves competències, i en l’exercici del deure d’adoptar les mesures necessàries 
per a la protecció de la salut, l’Ajuntament d’Eivissa:

a) Senyalitzarà  l’equipament  de serveis  públics  i  les  possibles  limitacions  d’ús  que puguin 
existir, conforme a l’establert a la normativa vigent.

b) Senyalitzarà la prohibició del bany, conforme a l’establert a la normativa d’aplicació, quan 
així  vingui establert per la Conselleria de Sanitat  i  Consum de les Illes Balears u òrgan 
competent, mantenint la mateixa fins que no es comuniqui la desaparició dels risc sanitari.

c) Adoptarà les mesures necessàries per a la clausura de les zones de bany, quan així vingui 
acordada  per  la  Conselleria  de  Sanitat  i  Consum  de  la  Comunitat  Autònoma  u  òrgan 
competent.  Dites  mesures  es  mantindran   fins  que  no  s’hagi  comunicat  l’acord  de 
reobertura  de la zona.

Article 22. Normes de conducta 
Queda prohibit rentar-se a l’aigua de la mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte 
similar, així com la neteja d’altres estris.
Queda prohibit  donar a les dutxes, rentapeus, lavabos i mobiliari  urbà en general,  ubicats a les 
platges, un ús diferent al que els hi és propi; així es sancionarà conforme a la present Ordenança, 
als usuaris o usuàries, una altra finalitat a les mateixes com jugar, netejar els estris de cuina, rentar-
se o dutxar-se fent  servir   sabó,  gel,  xampú o qualsevol  producte detergent.  Així  com pintar  i 
deteriorar aquests elements.
Queda prohibida l’evacuació fisiològica en el mar o la platja.
TÍTOL III: DE LA NETEJA
Article 23. Neteja de la platja
La neteja de les platges serà realitzada, per gestió directa o indirecta, de l’Ajuntament d’Eivissa, 
amb la freqüència i  horari  previstos per a la gestió adequada del servei,  i  atenent a criteris de 
sostenibilitat i conservació dels medis litorals arenosos.
En  ordre  a  mantenir  les  platges  del  municipi  en  les  millors  condicions  de neteja,  l’Ajuntament 
instal·larà papereres al llarg de cadascuna de les platges i contenidors a les zones pròximes.
Article 24. Neteja de les concessions
A les zones o parcel·les ocupades per les instal·lacions de temporada així com a les seves zones 
d’influència, sigui quin sigui l’ús que se’n faci, serà persona responsable de la neteja d’aquesta àrea 
la persona titular de l’aprofitament.
Els titulars dels serveis de temporada estan obligats a evitar que es produeixi acumulació de restes 
a la zona que han de fer net quan això sigui necessari.
Les instal·lacions fixes de temporada i/o els establiments hauran d’atenir-se als horaris establerts 
per dipositar les escombraries provinents dels seus negocis. Seran sancionades si incompleixen 
aquesta norma.
Article 25. Prohibicions
Queda  terminantment  prohibit  qualsevol  acte  que  pugui  embrutar  les  nostres  aigües  de  bany, 
platges,  sistemes  dunars,  punts  de  bany,  zones  de  bany,  accessos  i  entorns.  La  persona 
responsable  està  obligat  a  fer-ne  la  neteja  immediata,  sense  perjudici  de  les  sancions  que 
poguessin derivar-se per aquests fets.
Queda expressament prohibit  el buidat de dipòsits i sentines, així  com la neteja d’embarcacions 
amb productes químics.
Queda terminantment prohibit per als usuaris o usuàries de platges tirar qualsevol tipus de residus 
(papers,  llaunes,  cartró,  menjar…)  a  l’arena  i  a  la  mar,  ja  que  s’han  d’utilitzar  les  papereres 
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instal·lades  per  aquest  fi.  De  la  mateixa  manera  queda  prohibit  deixar  abandonats  a  la  platja 
mobles, palets, caixes, embalatges…
Queda expressament prohibit llençar llosques o cendres a la platja, estant obligades les persones 
que desitgin fumar a la platja a disposar d’un cendrer o qualsevol altra sistema que demostri que 
s’està  procedint  a  la  recollida  de les  llosques i  cendres.  El  no disposar  d’aquests  mètodes de 
recollida serà motiu de sanció. 
El dipòsit de residus haurà de realitzar-se de manera selectiva a les papereres que a l’efecte es 
trobin distribuïts per la sorra de la platja. 
Per l’ús correcte de aquests contenidors hauran de seguir-se les següents normes:

a) No s'empraran pel vessament de líquids, escombres, fustes, estris, etc, així com tampoc per 
animals morts.

b) No es dipositaran materials de combustió.
c) Les escombraries es dipositaran de manera selectiva en l’interior del contenidor, evitant el 

seu desbordament i la acumulació de residus al seu voltant, pel que en cas de trobar-se ple, 
s’haurà de realitzar el dipòsit a la paperera o contenidor més pròxim.

Queda  prohibit  dipositar  a  les  papereres  de  les  platges  les  bosses  de  fems  domiciliàries  o 
d’establiments comercials del tipus que sigui tant a les ubicades a l’exterior de la sorra com a la 
pròpia platja.
Queda prohibit l’ús de vidre a les platges i la resta de zones rocalloses o boscoses del litoral del 
municipi, amb la finalitat de prevenir accidents i protegir als usuaris i usuàries de les platges i resta 
de la franja costanera.
No obstant el que estableix l’anterior article, els pescadors podran realitzar a la platja les seves 
tasques  de  neteja  d’arts  i  estris,  havent  immediatament  després  de  terminar  dites  tasques, 
dipositats els residus que es generin en els contenidors.
Els que vulnerin aquestes prohibicions, a requeriment verbal dels agents de la autoritat, hauran de 
retirar d’immediat  els residus i procedir al seu dipòsit conforme s’estableix en aquesta ordenança, 
sense perjudici de que aixequin acta de denuncia en ordre a la instrucció del l’oportú expedient 
sancionador.
Article 26. Abocaments i vessaments
A fi  de mantenir  la higiene i  la salubritat,  el  personal de l’Ajuntament  vigilarà els abocaments i 
dipòsits  de  materials  que  puguin  produir  contaminació  i  riscs  d’accidents,  en  denunciarà  les 
persones  infractores i adoptarà les mesures per impedir que continuïn produint actuacions d’aquest 
tipus, de tal manera que donaran compliment al que disposa la Llei de Costes i demés normativa 
aplicable.
Article 27. Posidònia Oceànica
La Posidònica Oceànica present a les platges és un dels millors indicadors de la seva bona qualitat 
alhora que serveix d’hàbitat per a nombroses espècies i contribueix a la formació i manteniment de 
la platja.
La disposició de les restes de posidònia oceànica a manera d’esculls o barreres paral·leles a la 
costa, redueix i dissipa considerablement la incidència de l’energia de les ones sobre les zones de 
platja i evita per tant la pèrdua de sorra en disminuir els processos erosius. Per aquests motius, 
durant la temporada invernal i davant l’amenaça de forts temporals s’evitarà la retirada d’aquestes 
restes de posidònia oceànica per tal de protegir i mantenir les platges en el temps.
L’Ajuntament, procedirà a la retirada de les restes acumulades de Posidònia oceànica que es vagin 
depositant a les platges des del 15 de maig fins al  30 de setembre sempre que les condicions 
metereològiques ho permetin, atenent a criteris tècnics i sempre baix supervisió.
En cas que degut a la proximitat de les festes de Setmana Santa al mes de maig es considerés 
convenient  per  al  desenvolupament  turístic  de les  platges  avançar  la  retirada de les  restes de 
posidònia  oceànica,  es  podrà  avançar  aquesta  retirada  sempre  i  quan  les  condicions 
metereològiques ho permetin i no suposi un risc per a la conservació de la sorra de la platja.
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Es prohibeix específicament la retirada d’aquestes acumulacions realitzades per persones o entitats 
sense  autorització  expressa  de  l’Ajuntament.  S’exclou  d’aquesta  consideració  les  petites 
extraccions  que de manera tradicional  i  esporàdica es realitzen per a l’ús  domèstic  (adob,  llits 
d’animals, etc), per les que s’haurà d’obtenir autorització prèvia de l’Ajuntament.
TÍTOL IV: DE LA PRESÈNCIA D’ANIMALS A LES PLATGES
Article 28. Circulació i permanència
L'objecte d'aquest títol és regular la presència d'animals a les platges del municipi al llarg de tot 
l’any. Per a això, es determinarà un període en el qual, es permetrà la circulació i permanència dels 
animals a les platges del municipi.
Es permetrà la presència d’animals a les platges al llarg de l’any  a excepció del caps de setmana i 
festius  i  durant  el  període  comprés  entre  l’inici  de  la  festivitat  de  Setmana Santa  i  fins  al  31 
d’octubre, on la circulació i permanència d'animals a la platja estarà totalment prohibida. No obstant, 
en  els  períodes  d’accés  prohibit,  mitjançant  Ban  municipal  l’Ajuntament  podrà  delimitat  zones 
d’accés permès amb regulació de l’horari.
Aquest període podrà ser restringit mitjançant la publicació d’un Ban municipal.
Les  persones  propietàries  dels  animals  hauran  de  vetllar  per  a  evitar  la  deposició  d’orins  i 
excrements a la platja tant a la sorra com a làmina d’aigua, havent de retirar de manera immediata 
qualsevol excrement.
Els  animals  hauran  de  estar  controlats  en  tot  moment  per  les  seves  persones  propietàries  o 
responsables i evitar molèsties a la resta d’usuaris i usuàries de les platges.
En  el  cas  d’animals  potencialment  perillosos  es  complirà  amb  el  que  disposa  la  normativa 
específica sobre aquests animals. En particular hauran d’anar controlats mitjançant corretja o el 
mètode més adequat per a cada espècie i s’haurà de fer servir l´us de morral.
La  infracció  d’aquest  article  comportarà  la  corresponent  sanció,  amb  la  instrucció  prèvia  del 
corresponent expedient sancionador,  a més del fet que la persona infractora estarà obligat  a la 
immediata retirada de l’animal.
Article 29. Responsabilitat del danys
La persona posseïdora d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona 
propietària, serà responsable dels danys i perjudicis que ocasioni a les persones, instal·lacions i al 
medi ambient en general.
Article 30. Animal abandonats
Es considerarà que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l’origen o de la persona 
propietària,  ni  va acompanyada de cap persona.  En aquest  supòsit,  s’actuarà conforme al  que 
preveu l’Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient.
Article 31. Excepcions
Es permet,  durant  tot  l’any,  la  presència  de  cans  destinats  a  treballs  de  salvament  o  auxili  a 
persones  necessitades,  quan  les  circumstàncies  així  ho  aconsellin.  Queda  autoritzada 
expressament la presència de cans guia en tots els ambients contemplats en la present ordenança, 
sense perjudici de la responsabilitat de la persona posseïdora i/o propietària ni de les mesures que 
ell mateix hagi d’adoptar per evitar molèsties o riscos per la resta d’usuaris i usuàries.
Quan per festes, concursos, espectacles, celebracions, etc. sigui utilitzada la zona de platja i això 
suposi la presència d’animals, aquests romandran en tot moment a les zones i llocs autoritzats per 
l’administració.
TÍTOL V. DE LA PESCA
Article 32.Autoritzacions
Queda prohibida la  pesca a menys de 100 metres de llocs freqüentats per banyistes.  Aquesta 
activitat es realitzarà amb la corresponent llicència de pesca. En casos excepcionals com fires i 
concursos les activitats estaran subjectes a autorització explícita.
Article 33. Prohibicions
Queda prohibida la pesca submarina en l’àmbit de les platges i/o zones de bany. També queda 
prohibida l’entrada i sortida a la mar des de la platja als pescadors submarins amb el fusell carregat, 
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així  com la manipulació en terra o a la zona de bany d’aquest o d’altres instruments de pesca 
submarina que puguin suposar un risc per a la seguretat de les persones.
TÌTOL VI. DE LA FAUNA I LA FLORA
Article 34. Flora i fauna local
Queda prohibit alterar l’hàbitat, causar la mort intencionada, l’extracció o deteriorament de qualsevol 
espècie de fauna i de flora de l’ecosistema del litoral del terme municipal i per l’extensió de les 
platges o zones de bany.
TÍTOL VII. D’INSTAL·LACIONS I ELEMENTS DE TEMPORADA
Article 35. Ús del mobiliari de les platges
Queda prohibit qualsevol us de les passarel·les d’accés a la platja o la mar que no sigui el trànsit 
d’usuaris i usuàries a peu, amb cotxes d’infants o cadires de minusvàlids.
Queda prohibit donar a les dutxes, rentapeus, WC o altre mobiliari urbà en general, ubicats a les 
platges, accessos o entorns, un ús diferent al que li son propis. 
Així es sancionarà a aquells usuaris i usuàries que donin utilitat de joc, neteja d’estris de cuina, 
rentar-se  o  dutxar-se  utilitzant  sabó,  gel,  xampú  o  qualsevol  altre  producte  detergent,  pintar, 
deteriorar, etc sense perjudici de les responsabilitats d’altre índole que puguin exigir-se pels actes 
duts a terme.
Queda prohibit l’ús o la manipulació dels elements destinats a salvament i vigilància de platges o 
zones de bany per a altres efectes distints  als  que estan destinats,  i  per  part  del  personal  no 
autoritzat.
Article 36.Instal·lacions temporals 
L’Ajuntament  dins  de  l’àmbit  dels  interessos  que  li  són  propis,  determinarà  anualment,  les 
necessitats existents de les instal·lacions temporals a les platges, i  en el seu cas, d’acord amb 
aquestes necessitats establirà el procediment legalment establert per la gestió directa o indirecta 
d’aquests serveis.
Les persones adjudicatàries  de les instal·lacions  temporals  hauran de donar servei  segons allò 
establert  a  la  Llei  22/1988,  de  28  de  juliol,  de  Costes,  i  el  seu  Reglament  General,  segons 
l’autorització  remesa  a  l’Ajuntament  per  part  de  la  Demarcació  de  Costes  i  en  cas  necessari, 
s’hauran d’obtenir les autoritzacions o permisos que requereixin dits organismes per poder dur a 
terme  l’explotació  dels  elements  adjudicats,  així  com  l’estricte  compliment  de  les  condicions 
generals que estableixin dites Administracions en les seves autoritzacions.
Les  adjudicacions  efectuades per  la  gestió  indirecta  de l’explotació  de serveis  temporals  a  les 
platges quedaran condicionades a l’autorització de la Demarcació de Costes de les Illes Balears.
Per  tant,  queda prohibit  realitzar  qualsevol  ocupació  amb instal·lació  fixa  o desmuntable  sense 
comptar  amb  la  preceptiva  autorització,  així  com  l’ocupació  d’espai  públic  sense  autorització 
d’embarcacions , remolcs, veles, hamaques, hidropedals, rems.
Per a les instal·lacions,  no es permet la construcció d’obres de fàbrica i  altres obres fixes.  Les 
instal·lacions han de ser total i fàcilment desmuntables, entenent com a tals les que estableix l’art. 
51 de la llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i l’article 108, apartat 2 del Reglament General de 
Desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de Costes.
Així  doncs,  el  mobiliari  de  les  platges  haurà  de  ser  homologat,  de  qualitat,  disseny   integrat, 
apilable, homogeni, resistents a l’ambient marí i haurà d’adaptar-se a les indicacions i observacions 
que l’Ajuntament estableixi al respecte.
Les adjudicacions s’atorgaran amb caràcter personal e intransferible . La persona adjudicatària no 
podrà subrogar, cedir o traspassar a terceres persones els drets i obligacions que es deriven de la 
present concessió.
Les persones titulars dels llocs d’hidropedals, kayaks, vela etc… hauran d’obtenir l’autorització de 
funcionament  per  l’òrgan  competent  en  matèria  de  Marina  Mercant  –  Comandància  Marítima., 
sense perjudici de les autoritzacions preceptives que corresponguin a altres organismes.

32



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 30 d’abril de 2013

Les persones titulars de les explotacions d’activitats aquàtiques hauran de realitzar l’abalisament 
dels canals d’entrada-sortida d’embarcacions segons normes de la Direcció General de la Marina 
Mercant e indicacions que consideri el propi ajuntament.
L’execució i explotació de les instal·lacions es durà a terme, sota l’exclusiu risc i responsabilitat de 
la persona adjudicatària. En cas de tractar-se d’embarcacions de lloguer es responsabilitzarà a la 
persona titular de l’adjudicació de l’activitat i seran considerats com a persones infractores tant la 
persona titular del servei com l’usuari o usuària que cometi la infracció.
Les  persones  adjudicatàries  de  concessions  temporals  a  les  platges  seran  les  persones 
responsables  de  no  permetre  l’ús  de  vidre  (ampolles,  gots,  envasos)  per  part  dels  usuaris  o 
usuàries en l’àrea de les seves concessions.
Queda terminantment prohibit en el temps d’ús en mitjà aquàtic d’embarcacions o similars a pedal, 
vela o motor, el transport i/o consum de qualsevol tipus d’ampolles, pots o elements susceptibles de 
ser vessats a la mar. 
Queda exempt de l’article anterior el transport d’ampolles d’aigua pel seu consum durant el temps 
de  gaudi  d’embarcacions  de  pedal,  vela  o  motor.  En  aquest  cas  la  persona  adjudicatària  de 
l’activitat  d’arrendament  d’aquestes  embarcacions  serà  la  persona  responsable  de  controlar  el 
retorn de la totalitat de ampolles transportades.
Extingida  l’autorització  en  el  cas  de  concessions  temporals,  la  persona  adjudicatària,  estarà 
obligada a retirar les instal·lacions i/o elements en el  termini  de 5 dies, així  com a restaurar la 
realitat física de l’espai ocupat en el mateix termini de temps. En cas de no complir amb aquestes 
indicacions, l’Ajuntament, procedirà a la retirada de les restes amb càrrec a la fiança dipositada per 
la persona adjudicatària . 
Article 37. Recollida diària dels serveis dels concessionaris
Els concessionaris de platja recolliran els seus serveis diàriament al finalitzar la jornada a fi de 
facilitar la neteja de les platges i oferir una bona imatge de les àrees de concessió. Les hamaques 
seran apilades en grups mínims de sis, dins els límits de l’autorització.
Article 38. Arrendament del servei 
No es permet l’ús de les instal·lacions temporals presents a les platges com hamaques, para-sols o 
hidropedals si no han estat arrendats, tot i que en el moment d’ús no estiguin ocupats.
Article 39. De la neteja de les instal·lacions
Les persones titulars de les instal·lacions temporals tenen la obligació de conservar i mantenir en 
perfecte estat  els  seus elements  i  la neteja de la zona de influència,  així  com dels accessos, 
procedint  diàriament  a  l’execució  d’aquests  treballs  de  neteja,  amb  la  freqüència  que  sigui 
necessària, havent d’extremar la neteja al finalitzar la jornada de treball. La zona d’influència queda 
clarament definida per la procedència de les restes dipositades sobre la sorra.
Els  treballs  de  neteja  inclouran  la  retirada  dels  residus  que puguin  dipositar-se  sobre  la  sorra 
incloses llosques de cigarretes mitjançant recollida manual o garbellat manual. Es recolliran també 
petites restes de fulles de posidònia oceànica que puguin aparèixer puntualment sobre la sorra així 
com la recollida dels elements flotants (plàstics, fustes, etc.), situats a dos metres de la confluència 
de l’aigua del mar amb la sorra de la platja.
L’abandonament de residus voluminosos, com ara embarcacions, caixes, para-sols, hamaques o 
d’altres  de  similar  naturalesa,  sobre  la  platja  o  sistemes  dunars  serà  considerat  infracció  i 
contemplat  en la present ordenança com a sanció molt greu.
Article 40. Vigilància
L’Ajuntament disposarà de personal per a realitzar tasques de vigilància del previst en relació al 
salvament de platja els quals actuaran com a vigilants degudament uniformats.
Article 41. Venda ambulant
Es prohibeix la venda ambulant a la platja de qualsevol producte alimentós, begudes o articles de 
qualsevol origen.
Els agents de l’autoritat podran requisar la mercaderia a aquelles persones que realitzin la venta 
prohibida a l’apartat anterior, i en tot cas, cessaran l’activitat prohibida a requeriment dels mateixos, 
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sense  perjudici  de  que  girin  acta  de  denúncia  en  ordre  a  la  instrucció  de  l’oportú  expedient 
sancionador.
Una vegada requisada la mercaderia, aquesta només podrà ser retornada a la persona infractora 
quan acrediti documentalment la seva propietat i, en el seu cas, una vegada satisfeta la sanció que 
li vingui imposada en aplicació de la present ordenança.
TÍTOL VIII. VIGILANCIA I SEGURETAT A LES PLATGES
Article 42. Vigilància i seguretat
En ordre de prevenir el pertinent sobre salvament i seguretat de les vides humanes, les platges de 
Talamanca, Figueretes i Platja d’en Bossa disposaran durant la temporada de bany de serveis de 
Salvament i Socorrisme, valorant l’ocupació i la perillositat de cada platja. Es disposarà de personal 
de salvament i socorrisme a les platges municipals durant les temporades mitjana i alta (del 15 de 
maig fins al 15 d’octubre). 
L’Ajuntament disposarà del personal per vigilar l’observan del previst en relació al salvament de 
platges, segons al Decret 2/2005, de 14 de juny, de la Conselleria d’Interior del Govern Balear. 
Els serveis de Salvament i Socorrisme atendran els punts de socors de salvament existents a les 
platges exclusivament durant l’horari que determini, i que figurarà exposat als cartells indicadors 
situats als accessos a les platges.
Els punts de vigilància disposaran d’equips de salvament a on poder donar una resposta al rescat i 
assistència de persones que ho necessitin.
La bandera vermella significa la prohibició del bany. En cas que algun usuari o usuària procedís a 
banyar-se amb l’existència de bandera vermella, serà instat pels serveis de salvament, en el seu 
horari de servei, a que surtin de la mar. Si no s’acata l’ordre, serà reclamada la presència de les 
forces de seguretat, per a que intervinguin i realitzin les actuacions pertinents per fer complir  la 
prohibició de bany.
El públic banyista queda obligat a seguir les orientacions e indicacions que per seguretat puguin 
realitzar  els  Serveis  de Salvament i  Socorrisme, així  com quantes disposicions existents  o que 
puguin indicar-se en lo successiu pels organismes competents.
Queda prohibit el bany en els espigons i en altres zones senyalitzades en les quals no es permet el 
bany o el pas està restringit.
Les persones que desitgin banyar-se fora de la temporada  de bany o fora de l’horari establert pels 
serveis de Salvament i Socorrisme, ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat.
També ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat, tot i banyant-se dins de la temporada de 
bany i dins l’horari establert  pels serveis de Salvament i Socorrisme, sempre que ho facin:

a) Sense seguir les orientacions e indicacions dels Serveis de Salvament i Socorrisme.
b) Fora de les zones abalisades pel bany o senyalitzades mitjançant banderes.

Es recomana a les persones amb algun tipus de discapacitat o malaltia que desitgin banyar-se i per 
a les que el bany pugui constituir algun risc a posar aquesta circumstància en coneixement dels 
Serveis de Salvament i Socorrisme, a efectes de que aquests serveis adoptin en el seu cas les 
mesures pertinents.
Queda prohibida la simulació de quants fets puguin posar em funcionament els serveis públics de 
salvament,  socorrisme, sanitat, seguretat o qualsevol altres, excepte els exercicis de simulacres 
organitzats per l’organisme públic en compliment de la legislació vigent, i em especial, del Decret 
2/2005 de 14 de Gener, de la Conselleria d’Interior del Govern Balear.
TÍTOL IX. REGIM SANCIONADOR
Capítol I: Disposicions generals
Sense perjudici  de la competència Sancionadora dels òrgans de l’Administració de l’Estat  o de 
l’Administració Autonòmica, regulada en la llei 22/1988, de 28 de Juliol de Costes i en el Reglament 
General pel Desenvolupament i Execució d’aquesta Llei, aprovat per Real Decret 1471/1989, de 1 
de  Desembre,  les  infraccions  al  que  preveu  la  present  ordenança  seran  sancionades  per 
l’Ajuntament de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim 
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Local i pel Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril  pel que s’aprova el Text Refós de les 
Disposicions vigents em matèria de Règim Local.
Sempre que l’Ajuntament tingui coneixement de la comissió d’alguna de les infraccions tipificades 
podrà iniciar l’expedient oportú.
Es consideren infraccions les vulneracions de les prescripcions contingudes en aquesta Ordenança.
Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Títol, les persones físiques i jurídiques 
que les cometin.  La responsabilitat exigible ho serà no només pels actes u omissions propis, sinó 
pels d’aquelles persones, animals o bens pels que civilment s’hagi de respondre conforme al dret 
comú. 
Article 43. Conseqüències de les actuacions infractores
Tota actuació que contradigui la present Ordenança podrà donar lloc a:

1) L’adopció per part de l’Ajuntament de les mesures precises per a que es procedeixi a la 
restauració de l’ordre jurídic infringit  i  de la realitat  física alterada o transformada com a 
conseqüència de l’actuació il·lícita.

2) La iniciació  dels  procediments de suspensió  i  extinció  d’actes  administratius  en els  que 
presumptament pogués emparar-se l’actuació il·lícita.

3) La imposició de sancions econòmiques a les persones responsables prèvia tramitació del 
corresponent  procediment  sancionador,  sense  perjudici  de  les  possibles  responsabilitats 
d’ordre penal que poguessin haver incorregut.

4) Les obligacions de rescabalament de danys o indemnització dels perjudicis a càrrec de qui 
siguin declarats responsables.

Article 44. Restauració de la realitat física alterada
L’Ajuntament,  a  més  de  incoar  i  tramitar  el  corresponent  expedient  sancionador,  adoptarà  les 
mesures tendents a reposar els bens afectats a l’estat anterior a la producció de la situació il·legal. 
Les sancions que s’apreciïn s’imposaran amb independència d’aquestes mesures.
Article 45. Adopció de mesures provisionals
Iniciat el procediment sancionador, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures provisionals que estimi 
oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució que pogués recaure, si existissin elements de 
judici suficients per això.
No  es  podran  dictar  mesures  provisionals  que  puguin  causar  perjudicis  de  difícil  o  impossible 
reparació a les persones interessades o que impliquen violació de drets emparats per les lleis.
Capítol II: Infraccions
Article 46. Responsabilitats
Seran persones responsables de les infraccions tipificades en la present Ordenança les persones 
físiques i/o jurídiques que les cometin.
La responsabilitat exigible ho serà no només pels actes u omissions propis, sinó pels d’aquelles 
persones, animals o bens pels que civilment s’ha de respondre conforme al dret comú.
Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles 
amb l’exigència a la persona infractora  de la reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat 
originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats que podran ser determinats  per 
l’òrgan competent, havent, en aquest cas, de comunicar-se a la persona infractora  per la seva 
satisfacció en el termini  que a l’efecte es determini,  i  quedant,  de no fer-se així  expedita la via 
judicial corresponent.
Article 47. Infraccions
Per  a l’adequada  ordenació  de les  relacions  de convivència  d’interès  local  i  de  l’ús  dels  seus 
serveis,  equipaments,  infraestructures,  instal·lacions  i  espais  públics  es  consideren  infraccions 
conforme a la present ordenança la vulneració de les prohibicions o prescripcions contingudes a la 
mateixa.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
1) Infraccions lleus
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1.- L’incompliment de les normes de neteja per part de l’usuari o usuària de la platja que no es 
considerin greus en el punt 2 d’aquest article.
2.-  No disposar  de cendrers o altres sistemes de recollida de cendres i  llosques quan s’estigui 
fumant a la platja.
3.-  Donar a les dutxes,  rentapeus, WC o altre mobiliari  urbà em general,  ubicats a les platges, 
accessos o entorns un us diferent al que li son propis.
4.- Rentar-se a l’aigua de la mar utilitzant sabó, gel, xampú o qualsevol altre producte similar, així 
com la neteja d’altres estris.
5.- L’evacuació fisiològica en el mar o la platja, o àrees dels voltants.
6.- La falta d’exhibició del permís de l’activitat autoritzada a requeriment dels agents de l’autoritat.
7.-  La  pràctica   de  qualsevol  tipus  de jocs  que puguin  causar  molèsties  o  danys  a  tercers,  a 
instal·lacions o sobre el medi ambient.
8.- Qualsevol ús de les passarel·les d’accés a la mar que no sigui el de trànsit a peu, amb cotxet de 
nen o cadira de rodes.
9.- Pernoctar en tot el litoral costaner.
10.- Totes aquelles que no siguin qualificades com a greus o molt greus.
2) Infraccions greus:
1.-  L’incompliment  de  les  normes  de  neteja  per  part  de  les  persones  titulars  dels  serveis  de 
temporada de platja o de qualsevol altra activitat autoritzada o no per l’òrgan competent.
2.-  El  dipòsit  en contenidors de cigarrets  o qualsevol  altre  material  en combustió  per part  dels 
usuaris o usuàries de les platges.
3.- L’abandonament d’animals a la platja.
5.- Llençar o dipositar fems, llosques o escombraries a la platja o al mar.
4.-  La circulació o permanència, fora del període permès de qualsevol tipus d’animal a la platja o 
zona de bany 
5.- L’estacionament i la circulació de vehicles de qualsevol tipus, de dues, quatre o més rodes, per 
tracció mecànica o animal a les platges i sistemes dunars sense autorització expressa de l’autoritat 
competent. 
6.- Fer fogueres a la platja, sobre pedres o roques, i les seves zones adjacents, així com l’ús de 
barbacoes, bombones de gas i/o líquids inflamables.
7.- La pràctica de Kite-surf contravenint la present ordenança.
8. La reiteració de falta lleu.
9.-  Instal·lació  a  les  platges  i  zones  de  bany  de  tendes  de  campanya,  remolcs  habitables, 
estructures amb lones, tendals…
10.- Neteja d’embarcacions amb qualsevol producte de neteja o component químic en la mar i litoral 
costaner.
11.- Ús de vidre a les platges, zones rocalloses i boscoses de l’entorn.
3) Infraccions molt greus:
1.- L’abocament i dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i/o risc d’accidents.
2.- L’entrada i sortida a la mar des de la platja als pescadors submarins amb el fusell carregat, així 
com la manipulació en terra o a zona de bany d’aquest o d’altres instruments de pesca submarina 
que puguin suposar un risc per a la seguretat de les persones.
3.- Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense disposar de la preceptiva 
autorització.
4.- La varada, permanència o abandonament d’embarcacions, planxes de vela, hidropedals, motos 
aquàtiques, etc, fora de les zones assenyalades i destinades a aquest fi.
5.- La circulació d’embarcacions que contravingui el que estableix el títol VIII.
6.- No fer cas de les banderes de seguretat de les platges i/o no atendre a les indicacions dels 
socorristes i fer el bany amb bandera vermella.
7.- El trànsit de qualsevol artefacte flotant, a excepció de flotadors i matalassos, a l’interior de les 
zones abalisades per al bany.
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8.- L’ús o la manipulació per part de personal no autoritzat dels elements destinats a salvament i 
vigilància de les platges i zones de bany per a altres efectes distints als que estan destinats.
9.- La retirada de restes de Posidònia Oceànica per persones o entitats sense autorització expressa 
de l’Ajuntament.
10.- L’abandonament de residus voluminosos, com ara embarcacions, caixes, para-sols, hamaques 
o d’altres de similar naturalesa, a la platja o sobre sistemes dunars.
11.- La venta ambulant a la platja de productes alimentosos o d’altra tipus.
12.- Realitzar qualsevol tipus de vessament a la mar des d’una embarcació.
13. - La no retirada de les dejeccions animals a les platges per distracció o omissió 
14.- Simular fets que puguin posar en funcionament els serveis públics de salvament, socorrisme, 
sanitat, seguretat o qualsevol acte.
15.-  No  instal·lar  les  persones  adjudicatàries  d’explotacions  d’activitats  aquàtiques  el  canal 
d’abalisament d’entrada – sortida d’embarcacions.
16.- La reiteració de falta greu.
Article 48. Sancions
De conformitat amb el que preveu la Llei de bases de règim local, articles 139, 140 i 141, i atenent a 
la tipificació i  classificació de les infraccions en la Llei  de bases i en la present ordenança,  les 
sancions per infracció de la present ordenança seran les següents:

1) Infraccions lleus: multa de fins a 750 euros.
2) Infraccions greus: multa des de 751 euros fins a 1.500 euros.
3) Infraccions molt greus: multa des de 1.500 euros fins a 3.000 euros.

Article 49. Agreujants
Per la determinació de la quantia de les sancions es tindrà en compte els següents criteris:

a) La  reincidència  del  responsable  en  qualsevol  de  les  infraccions  tipificades  en  aquesta 
Ordenança.

b) La major o menor pertorbació causada per la infracció en el medi ambient i/o en el usuaris o 
usuàries.

c) La intencionalitat de l’autor
d) El benefici obtingut
e) La gravetat de la infracció
f) La reiteració.

Article 50. Procediment.
Les denuncies seran formulades pels agents de l'autoritat o pels particulars, i tramitades conforme 
al procediment previst al Decret 14/1994, de 10 febrer, regulador del règim sancionador a les Illes 
Balears. 
L’Ajuntament d’Eivissa podrà instruir, en qualsevol cas, els expedients infractors i resoldre’ls o, si 
escau, elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè els resolgui.
Article 51 Aprovació.
La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació del text íntegre de la mateixa 
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició derogatòria primera: Queden derogats els articles 60 i 61 de l’Ordenança per fomentar 
i garantir la convivència ciutadana i conductes cíviques a l’espai públic d’Eivissa, així com qualsevol 
altra article que pugui contravenir la present Ordenança.”

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

Intervencions:

Sr.  Ruiz: Tornen  a  estar  d’acord.  Des  d’un  principi  l’han  treballat  conjuntament,  ja  que  el  Sr. 
Mayans va mostrar diàleg i consens, encara que la tramitació ha set lenta. Vol fer un incís, i és que 
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insisteixen que la nostra costa té problemes. A la platja de Talamanca hi ha un vaixell abandonat, i 
no fan res.

Sr.  Ferrer: Demana al  Sr.  Mayans  que segueixi  treballant  amb el  tema de les  ISO.  L’anterior 
legislatura la platja de Talamanca tenia una bandera AENOR que espera que es mantengui. Sap 
que la de ses Figueretes té més dificultats per obtenir-la, però li demana que continuï la labor per 
aquest camí.

Sr.  Rodrigo: Felicitar-se  per  la  creació  d’aquesta  ordenança.  Vol  recordar  que  es  vesins  de 
Talamanca estan molt preocupats, amb la possibilitat de què allò es pugui convertir en una platja 
amb molt d’oci nocturn i molt de soroll.

Sr. Mayans: En relació al vaixell que hi ha varat a Illa Plana, s’han fet les gestions oportunes amb 
la Demarcació de Costes. Segueixen treballant amb això i intentaran que les restes es recuperin el 
més aviat possible.
Quan al que diu el Sr. Ferrer, vol dir-li que es va fer una bona feina amb el tema de la bandera 
AENOR i la normativa ISO, i es continua en la mateixa línia de feina.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

4t.  Aprovació definitiva del Reglament de la gestió mitjançant tecnologia de posicionament 
per satèl·lit  de la flota del servei  de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de 
lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa:

Vista la proposta d’acord de data del regidor de l’àrea de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil, 
del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA DEL “REGLAMENT DE LA 
GESTIÓ MITJANÇANT TECNOLOGIA DE POSICIONAMENT PE4R SATÈL·LIT  DE LA FLOTA 
DEL  SERVEI  DE  TRANSPORT  URBÀ  DE  VIATGERS  EN  AUTOMÒBILS  LLEGUERS  DE 
LLOGUER AMB CONDUCTOR DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA”.

El sector dels automòbils lleugers de lloguer amb conductor (auto-taxis)  es troba immers en un 
procés de canvi i d’adaptació a les noves demandes socials de qualitat en la prestació dels serveis i 
a les necessitats d’innovació  i  modernització plantejades tant  pels  seus professionals  com pels 
usuaris. 

La modernització i l’increment de la competitivitat de les empreses del sector mitjançant l’aplicació 
de  les  tecnologies  de  localització  de  vehicles  via  satèl·lit,  la  cartografia  aplicada,  els  sistemes 
d’informació geogràfica i les tecnologies de la comunicació a través de la telefonia mòbil i d’Internet 
contribueixin  a  satisfer  eficaçment  aquestes  demandes  i  necessitats,  a  més  de  millorar  les 
condicions de seguretat personal dels taxistes en l’exercici de la seva activitat professional. 

Vista la viabilitat que han mostrat experiències en aquest camp desenvolupades en altres ciutats 
d’Espanya en els darrers anys, l’Ajuntament d’Eivissa ha volgut promoure, en col·laboració amb les 
associacions del sector, la implantació d’innovacions tecnològiques relatives a l’ús de la tecnologia 
de prestació del servei i a la seguretat dels seus professionals. Amb aquesta finalitat ha elaborat un 
Reglament  per a la gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota del servei 
de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor  al municipi d’Eivissa.
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L’article 22 del Reglament del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer 
amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat al BOIB núm 25, de 22 de febrer de 2003, faculta 
l’alcaldia  per  exigir  la  instal·lació  als  vehicles  autotaxis  d’innovacions  tècniques  que  les 
circumstàncies aconsellin i redundin en benefici del servei,

 L’objecte del  reglament “de la gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota 
del  servei  de  transport  urbà  de  viatgers  en  automòbils  lleugers  de  lloguer  amb  conductor  de 
l”Ajuntament d’Eivissa”  és el de regular, amb caràcter general, la implantació i funcionament del 
sistema de gestió integral de la flota d’auto-taxis de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant central i amb 
tecnologia de posicionament per satèl·lit

L'Ajuntament  Ple  en sessió  extraordinària celebrada  el  dia  divuit  de  maig  de  dos  mil  onze va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords:

Aprovació inicial del “Reglament de la gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de 
la flota del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de 
l’Ajuntament d’Eivissa” i es publicà  al BOIB núm 85, de 7 de juny de 2011, i s'obrí  un termini 
d’informació pública  a fi que es poguessin presentar  les oportunes   al·legacions.  

En data 15 de juny de 2011 es va efectuar la notificació personal a cadascuna de les Associacions 
del Sector del Taxi.

Dins d’aquest termini es varen presentar unes al·legacions pròpiament dites, a data 30 de juny de 
2011  Registre  d’Entrada  15193.  per  part  de:  Associació  de  Taxistes  Professionals  de  Vila, 
Associació Unió pitiusa d’Autònoms del Taxi; Associació  d’Autònoms del taxi de Sant  Joan de 
Labritja, Secció Transport Cambra de Comerç d’Eivissa i una declaració d’intencions als efectes de 
millorar el servei de taxi.

Aquestes al·legacions no es varen respondre  al seu moment  perquè, en desembre de 2011, es  va 
arribar a un acord entre tots els ajuntaments de l’illa i  el Consell  d’Eivissa per impulsar un únic 
sistema de GPS que  s’havia de portar  endavant des del Consell d’Eivissa  mitjantçant procediment 
de concurs obert, la qual cosa va motivar que es paralitzàs el procediment d’aprovació. Finalment el 
Govern Balear, des de la Direcció Gral. de Transports,  va  informar negativament aquesta proposta 
per considerar “inviable jurídicament” que l’Administració pugui obligar a totes els taxistes de la illa 
d’Eivissa a utilitzar el mateix sistema de posicionament global GPS.

Per tot l’exposat, des de la Regidoria de Mobilitat, Medi Ambient i Protecció Civil es va a  decidir 
continuar amb el procediment per a l’aprovació definitiva     del  “Reglament de la gestió mitjançant 
tecnologia  de posicionament  per satèl·lit  de la  flota del  servei  de transport  urbà de viatgers en 
automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa”. 

Amb caràcter  previ  a  l’aprovació  d’aquest  Reglament  s’ha  procedit  a  informar  les  al·legacions 
presentades i desestimar-les per l'informe tècnic emès a data vuit d’abril de 2011 i informe jurídic de 
data  12 d’abril de 2013. 

Aquest reglament serà d’obligat compliment tant per part dels operadors d’aquest sistema de gestió 
com per part dels professionals del sector del  taxi. La finalitat d’aquest sistema és la d’establir i 
garantir un servei eficient i de qualitat que arribi per igual a la totalitat dels residents i visitants de la 
vila, així com millorar la seguretat dels professionals del sector.  Els dispositius de GPS milloraran el 
servei als usuaris ja que es podran atendre les demandes dels ciutadans de forma més ràpida en 
conèixer  el  lloc exacte on es troben els  taxis.  A més,  incrementa la  seguretat  dels  conductors 

39



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 30 d’abril de 2013

perquè  el  sistema disposa  de  comunicació  directa  amb la  central  d’alarma,  que  coneix  en  tot 
moment la localització en què es troba el taxista en cas d’un accident o un atracament. A més, 
aquest sistema ajuda a reduir les despeses en combustible “en no fer tants de quilòmetres” i per 
l’eficàcia en poder acudir amb més rapidesa als avisos rebuts a través del dispositiu.

LA PROPOSTA  QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA  PER A LA SEVA 
APROVACIÓ ES LA SEGÜENT:

1r.  Desestimar  les  al·legacions presentades per  l’Associació  de Taxistes Professionals  de Vila, 
Associació Unió pitiüsa d’Autònoms del Taxi,  Associació d’Autònoms del taxi  de Sant  Joan de 
Labritja, Secció Transport Cambra de Comerç d’Eivissa, de conformitat als informes  tècnic i jurídic 
de data 8 de setembre de 2011  i 12 d’abril de 2013 respectivament.

2n. Aprovar definitivament el Reglament de la gestió mitjançant tecnologia de posicionament per 
satèl·lit de la flota del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb 
conductor de l’Ajuntament d’Eivissa.

3r. Ordenar la  seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”.

“REGLAMENT  DE  LA  GESTIÓ  MITJANÇANT  TECNOLOGIA  DE  POSICIONAMENT  PER 
SATÈL·LIT  DE  LA  FLOTA  DEL  SERVEI  DE  TRANSPORT  URBÀ  DE  VIATGERS  EN 
AUTOMÒBILS LLEUGERS DE LLOGUER AMB CONDUCTOR DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

PREÁMBUL
El  sector  dels  automòbils  lleugers de lloguer  amb conductor  (en endavant,  auto-taxis)  es troba 
immers  en  un  procés  de  canvi  i  d’adaptació  a  les  noves  demandes  socials  de  qualitat  en  la 
prestació dels serveis i  a les necessitats d’innovació i  modernització plantejades tant pels seus 
professionals com pels usuaris. 
La modernització i l'increment de la competitivitat de les empreses del sector mitjançant l’aplicació 
de  les  tecnologies  de  localització  de  vehicles  via  satèl·lit,  la  cartografia  aplicada,  els  sistemes 
d’informació geogràfica i les tecnologies de la comunicació a través de la telefonia mòbil i d’Internet 
contribueixen  a  satisfer  eficaçment  aquestes  demandes  i  necessitats,  a  més  de  millorar   les 
condicions de seguretat personal dels taxistes en l’exercici de la seva activitat professional.
Vista la viabilitat que han mostrat experiències en aquest camp desenvolupades en d’altres ciutats 
d’Espanya  en  els  darrers  anys,  l’ajuntament  d’Eivissa  vol  promoure,  en  col·laboració  amb  les 
associacions del sector, la implantació d’innovacions tecnològiques relatives a l’ús de la tecnologia 
de posicionament dels vehicles d’auto-taxis per satèl·lit, a fi i efecte de millorar les condicions de 
prestació del servei i la seguretat dels seus professionals. 
Amb  aquesta  finalitat,  l’ajuntament  d’Eivissa  aprova  el  present  REGLAMENT  DE  LA  GESTIÓ 
MITJANÇANT TECNOLOGIA DE POSICIONAMENT PER SATÈL·LIT DE LA FLOTA DEL SERVEI 
DE  TRANSPORT  URBÀ  DE  VIATGERS  EN  AUTOMÒBILS  LLEUGERS  DE  LLOGUER  AMB 
CONDUCTOR DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA
L’article 22 de vigent Reglament del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de 
lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat en el BOIB núm. 25, de 22 de febrer de 
2003 faculta l’alcalde per exigir la instal·lació als vehicles auto-taxis d’innovacions tècniques que les 
circumstàncies aconsellin i redundin en benefici del servei.
L'Ajuntament d’Eivissa està disposat a establir la seua implantació integral, a través de les mesures 
al seu abast, i reconèixer la seua gestió per part dels operadors sense per això renunciar a la seua 
intervenció, donada la naturalesa pública del servei al qual serveix de recolzament. Per això, el 
present Reglament serà d’obligat compliment tant per part dels operadors d’aquest nou sistema de 
gestió com per part dels professionals del sector.
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El present Reglament és complementari del Reglament del servei de transport urbà de viatgers en 
automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa
Article 1.-OBJECTE
L’objecte d’aquest reglament és el de regular, amb caràcter general, la implantació i funcionament 
del sistema de gestió integral de la flota d’auto-taxis de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant central i 
amb tecnologia de posicionament per satèl·lit.
La finalitat d’aquest sistema és la d’establir i garantir un servei eficient i de qualitat que arribi per 
igual a la totalitat dels residents i visitants de Vila, així com millorar la seguretat dels professionals 
del sector.
Article 2.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL
L'Ajuntament d'Eivissa recolza la implantació d’un sistema de gestió de la flota del servei municipal 
d’auto-taxis  amb tecnologia  de posicionament  per  satèl·lit  mitjançant  la  seua gestió  pels  propis 
operadors del servei d’auto-taxi,  els quals hauran de nomenar un representant, que serà el seu 
interlocutor davant l’Ajuntament. S’entén per operadors dels servei, als efectes del present article, 
els titulars de les llicències d’auto-taxi. 
La persona física o jurídica encarregada de gestionar el servei integral de gestió amb tecnologia de 
posicionament  per satèl·lit  de la flota d’auto-taxis  haurà de signar un conveni  amb l’Ajuntament 
d’Eivissa pel qual, entre d’altres qüestions, s’obligarà al compliment d’aquest Reglament i a prestar 
el  servei.   A més  haurà de complir  amb la normativa vigent de protecció de dades personals, 
informant a l’afectat en els termes previstos a l’article 5.1 LOPD i d’altra banda  caldrà tenir en 
compte la  necessitat  que es cancel·lin  les dades un cop prestat  el  servei,  doncs no es poden 
conservar en el fitxer excepte si la persona interessada ha donat el seu consentiment.
Així mateix, l’Ajuntament declara obligatòria la implantació de la tecnologia de posicionament per 
satèl·lit  en  la  totalitat  dels  vehicles  d'auto-taxi  del  municipi,  concedint  un  termini  per  a  la  seva 
implantació de  sis mesos des de l’entrada en vigor del present Reglament per a realitzar-la per part 
dels vehicles que es trobin en circulació.  Es determina  així mateix un període de prova fins al 
correcte  funcionament  del  sistema  de  tres  mesos  més   excloent  d’aquest  còmput  el  període 
comprès entre el  1 de juliol  i  el  30 de setembre a fi  de corregir  possibles errors o fallades del 
sistema. El sistema de Radio-Taxi continuarà en funcionament paral·lelament  fins  a la finalització 
d’aquest termini. 
Abans  d’instal·lar-se,  els  equips  a  implantar  hauran  de  comptar  amb  la  prèvia  conformitat  de 
l'Ajuntament. 
Aquests equips hauran d’estar connectats amb els serveis municipals corresponents i amb el Servei 
d’Emergències de les Illes Balears - SEIB 112. 
No es podrà autoritzar la posada en servei de nous vehicles que no hagin instal·lat prèviament els 
referits  elements  de  comunicació,  sent  a  més  aquesta  instal·lació  requisit  indispensable  per  a 
passar la revisió periòdica dels mateixos. 
L'Alcalde  o  Regidor  delegat,  podran,  en  raó  de  l’interès  públic  i  amb  audiència  prèvia  als 
interessats, des d’establir pautes puntuals de tipus operatiu i de gestió del sistema fins a intervenir-
hi directament o implantar la seua modificació.
Article 3. NATURALESA JÚRIDICA EL SERVEI
El servei de gestió integral amb tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota d’auto-taxis de 
l’Ajuntament d’Eivissa tindrà la consideració de Servei Públic i es prestarà durant les 24 hores del 
dia i durant tots els dies de l'any.
Article 4.- DEFINICIONS
A efectes d’aquest Reglament:
El  servei  de  gestió  integral  de  flotes  d’auto-taxi  mitjançant  central  i  amb  tecnologia  de 
posicionament per satèl·lit és alhora 

a) un sistema d’atenció a la demanda de transport urbà i interurbà de viatgers en auto-taxi que 
els usuaris poden sol•licitar per mitjà d’una trucada de telèfon, fax, SMS o Internet a un 
número prefixat.
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b) un  sistema  de  comunicació  entre  els  conductors  dels  vehicles  i  l’esmentada  central  i 
d’assignació de manera automàtica dels auto-taxis a cada servei sol·licitat pels usuaris a la 
central

Per central de gestió integral mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit s’entén el conjunt 
format per un equip informàtic (hardware i software), el sistema de telefonia integrat amb ell i la 
xarxa de telecomunicacions que li dóna suport i garanteix la cobertura. 
Es  considera  usuari  a  totes  aquelles  persones,  físiques  o  jurídiques,  que  reunint  els  requisits 
establerts per les disposicions legals que els siguin d’aplicació, facin ús del servei de la central.
Es considera professionals del taxi als titulars de la llicència local que els faculta per a prestar els 
serveis al públic que es regulen en el Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de transports en automòbils lleugers, així 
com també als conductors assalariats.
S’entén per zona urbana tot el terme municipal d'Eivissa i per interurbana a la resta de l’illa.
Article  5.-NORMES DE FUNCIONAMENT
a) La central ha de permetre:

· Accedir al sistema mitjançant un o diversos números telefònics. 

· Localitzar en tot moment els vehicles i el seu estat (lliure, ocupat etc.). 

· Assignar els serveis automàticament sense requerir intervenció de veu segons un sistema 
d’assignació programat amb aquesta finalitat. 

· Transmetre i rebre missatges des de la central i des dels vehicles.

· Mantenir un registre dels últims serveis en memòria en els terminals dels vehicles.

· Incorporar  el  cobrament  de  serveis  mitjançant  targeta  de  crèdit  en  temps  real.  Aquest 
sistema de cobrament serà  opcional. 

· Cobrir  la  totalitat  del  municipi  d’Eivissa,  incorporant  a  totes  les  llicències  d’auto-taxi  del 
municipi.

· Generar informació completa sobre el funcionament del sistema amb els registres històrics 
corresponents que han de permetre, per exemple, realitzar les oportunes auditories de gestió 
de la qualitat  del servei (serveis gestionats, temps d’espera, etc.) o determinar la necessitat 
d’atorgament de noves llicències i en general, per a qualsevol actuació que suposi la necessitat 
de comptar amb les dades generades pel sistema. Aquesta informació haurà de ser facilitada a 
l’Ajuntament d’Eivissa, excepte peticions expresses i concretes, mitjançant informes resum de 
caràcter mensual, semestral i anual.

b) La central generarà bases de dades de vehicles, serveis i usuaris que han de permetre gestionar 
la reserva i posterior assignació dels vehicles, així com la gestió dels corresponents informes.
c) En els auto-taxis s’instal·larà un receptor de la senyal de posicionament per satèl·lit en el terminal 
de dades i una antena de posicionament per satèl·lit connectada a aquest, de manera que s’enviarà 
periòdicament la posició dels vehicles a la central. 
d) El mòdul de transmissió de dades ha de permetre les comunicacions per veu i dades entre el 
centre de control i la flota de vehicles. 
e) Els auto-taxis hauran d’estar proveïts de terminals i/o emissores que permetin i garanteixin la 
comunicació  exclusiva  amb  la  central  i  que  sols  s'utilitzaran  per  al  servei  d'auto-taxi,  i  no  es 
permetrà altre tipus de conversacions alienes a aquest, salvat en casos d’urgència degudament 
motivats. El to així com el llenguatge emprats seran, en tot moment, correctes.
f) No s’autoritzarà, en la captació i la distribució dels serveis, l’ús de telefonia mòbil, ni la instal·lació 
d’altres elements de comunicació que no siguin aparells que connectin a la central de gestió integral 
anteriorment citada. 
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g) Els serveis podran ser de distint tipus: Reserves Normals (el servei passa immediatament a la 
cua de serveis pendents d’assignació), Pre-reserves (serveis reservats amb antelació), Reserves 
Periòdiques (serveis que es repeteixen al llarg del dia/setmana/mes) o Serveis preferents (sortides 
de ports  i  aeroport,  hotels,  hospitals  i  les  urgències  degudament  justificades  que en cada cas 
requereixi I'usuari)
h) Els usuaris podran ser o bé usuaris nous (caldrà introduir  les seves dades en el sistema) o 
usuaris registrats (que ja hagin sol·licitat un servei en el passat, per la qual cosa l’operador només 
introduint el seu número de telèfon ja li apareixeran les dades i s’agilitzarà la gestió, la qual cosa 
redunda en benefici tant de professional com de l’usuari).
i) La configuració de l’assignació de serveis per la central es definirà  en un reglament intern de 
funcionament del sistema  que   haurà de ser aprovat per l’Ajuntament i  es realitzarà d’acord amb 
els següents paràmetres: nombre de zones per a localitzar  un taxi,  característiques dels taxis  i 
recerca de taxis sobre la base del seu estat. A més, es donarà prioritat als serveis preferents sobre 
la resta, així com als serveis sol•licitats en zona urbana sobre els de zona interurbana.  En tot cas 
es tindrà en compte que si el servei requerit ho fos per persona amb minusvalia, els taxis adaptats 
tindran preferència sobre els altres vehicles.
Igualment, aquesta configuració ha de permetre l’assignació de serveis que responguin a requisits o 
preferències especials dels usuaris (vehicles adaptats per a persones de mobilitat reduïda (P.M.R)., 
nombre de places, dimensions del vehicle, tenir aire condicionat, permissió d’animals, tenir baca, 
capacitat disponible per a equipatges especials, idiomes dominats pel professional…) 
j)  Els operadors de la central contestaran les trucades telefòniques dels clients i  introduiran les 
dades dels serveis en el sistema. 
k) L’assignació dels serveis sol•licitats pels usuaris es realitzarà per part del sistema al vehicle que 
correspongui (atenent a l’establert al reglament intern de funcionament i tenint en compte les zones, 
les característiques i estat del vehicle dintre del municipi) i que estigui adscrit a una les llicències 
d’auto-taxi que actualment conformen el servei de taxi del el municipi d’Eivissa i de les que es pugin 
concedir en el futur.
l)  Tots  els  conductors  de  vehicles  que  es  trobin  en  zona  urbana  estan  obligats  a  atendré  la 
sol·licitud del servei efectuada des de la central, a la qual donaran prioritat excepte quan siguin 
directament requerits en el  carrer o la parada  i   per causa de força major,  la qual hauran de 
comunicar a la central.  
m)  El  conductor  disposarà  d’un  breu  espai  de  temps,  a  determinar  amb  l’autorització  de 
l’Ajuntament, per a acceptar el servei amb la pulsació d’una tecla. Una vegada acceptat el servei, el 
conductor  rebrà  tots  les  dades  del  mateix  (adreça  de  recollida  i  destinació,  nom  de  l’usuari, 
instruccions addicionals). 
n) Si el conductor no accepta el servei durant l’espai de temps predeterminat, el sistema enviarà el 
servei al següent vehicle en la cua d’espera. 
o) Opcionalment, sempre que sigui motivadament  i prèvia autorització per part de l’Ajuntament, 
quan un professional no accepti un servei, el sistema donarà de baixa la llicència temporalment, 
durant un període de temps prefixat. 
p) En qualsevol cas, el conductor només podrà accedir a les dades del servei una vegada l’hagi 
acceptat. 
q) Opcionalment es donarà a l’usuari  la possibilitat de pagar el serveis amb una targeta de crèdit en 
temps  real.  Amb  aquesta  finalitat  s’instal·larà  un  lector  de  targetes  en  el  vehicle  connectat  al 
terminal de dades. El taxista, a l'acabar la carrera, només haurà de passar la targeta pel lector, 
introduint  l'import  del  servei,  i  l’entitat  bancària  li  respondrà  en  temps real  confirmant-li  que  el 
cobrament s’ha efectuat correctament.
Quan  l'usuari  demani  un  taxi  sol·licitant  el  pagament  amb  targeta,  el  sistema  assignarà 
automàticament el servei a un taxi amb aquest servei.
r)  En  el  cas  que  el  conductor  premi  el  botó  d’emergència  el  sistema  iniciarà  el  protocol 
d’emergència. En aquest cas, a la central es rebrà l’alarma del vehicle que està sent atacat així com 

43

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=targeta


Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 30 d’abril de 2013

la  seva  identificació.  Immediatament  el  visualitzador  del  mapa  de  posicionament  per  satèl·lit 
mostrarà la posició exacta del vehicle i tots els vehicles de la flota rebran en els seves terminals de 
dades un missatge en pantalla informant-los de l’alarma juntament amb la identificació i posició del 
vehicle atacat. A partir d’aquí el sistema realitzarà un seguiment en temps real del vehicle atacat. 
s) La gestió i  el  manteniment  del servei prestat per la central  es finançarà amb les tarifes que 
abonin els taxistes. 
t) L’empresa encarregada de la gestió  mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la 
flota del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor haurà 
de complir en tot cas amb la normativa vigent de protecció de dades personals.
Article 6.- INFRACCIONS I SANCIONS
El present Reglament és d’obligat compliment per a tots els professionals del servei d’auto-taxi de 
l’Ajuntament d’Eivissa. 
El  seu  incompliment  donarà  lloc  a  responsabilitat  dels  infractors,  de  conformitat  amb  el  que 
estableix el Reglament del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer 
amb conductor de l’Ajuntament d’Eivissa i als efectes previstos en aquest.
Així, se sancionarà com a infracció molt greu, excepte quan siguin directament requerits en el carrer 
o la parada, la captació de clients per mitjans aliens als canals normals de comunicació entre el 
vehicle i la central.
Per la seva part, l'incompliment injustificat de I'ordre d’implantació en els auto-taxis del mòdul de 
posicionament per satèl·lit en el termini concedit, serà constitutiu de falta greu.
Aquest Reglament és també d’obligat compliment per a la persona (o persones) física o jurídica 
responsable de gestionar el sistema de gestió de la flota. Per això haurà de fer constar per escrit 
que els operadors de la central coneixen i s’obliguen al compliment del present Reglament.
El seu incompliment donarà lloc a les sancions que, tenint en compte la naturalesa de servei públic 
d’aquest sistema de gestió, oportunament es determinin per part de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Per a facilitar la incorporació progressiva dels auto-taxis d’aquest municipi a aquest nou  sistema de 
gestió,  s’estableix  un  període  transitori   de   sis  mesos  des  de  l’entrada  en  vigor  del  present 
Reglament,  determinant-se  així  mateix  un  període  de  prova  fins  al  correcte  funcionament  del 
sistema de tres mesos més excloent d’aquest còmput el període comprès entre el 1 de juliol i el 30 
de setembre a fi de corregir possibles error o fallades del sistema, durant el qual les comunicacions 
podran realitzar-se pels sistemes que actualment vinguin utilitzant els professionals per als seus 
vehicles. 
Transcorregut aquest termini es procedirà a la desactivació de qualsevol altra emissora, sistema o 
central de ràdio-taxi distinta 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Un cop complerts els sis  mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament i el període de prova 
que  estableix  la  disposició  transitòria,  quedarà  derogat  el  Reglament  de  Funcionament  del 
radiotelèfon en vehicles auto-taxis de l’Ajuntament d’Eivissa
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament per la Corporació, s’hagi 
publicat el seu text íntegre i hagin transcorregut quinze dies des de la seua publicació.”

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

Intervencions:

Sr. Ruiz: El seu vot serà d’abstenció.

Sr. Mayans: Aquest reglament es va aprovar el 18 de maig de 2011, és a dir, quatre dies abans de 

44



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 30 d’abril de 2013

les eleccions municipals, governant el grup Pseo- Eivissa pel Canvi. Aquell dia es va aprovar amb 
l’abstenció del grup popular.
El reglament que avui porten a Ple és el mateix que es va aprovar al 2011, per tant no entenen com 
avui el grup PSOE-PACTE s’abstén.
Aquesta aprovació suposa per a tots els taxis de Vila l’obligació d’instal·lar un GPS, i per a la qual 
cosa disposaran d’un termini de nou mesos.

Sr. Ruiz: Si és igual que el que aprovaren al 2011, per què han tardat 2 anys? La responsabilitat de 
governar és seua, i ells tenen la potestat de votar a favor, en contra o abstenció.

Sr. Villalonga: Creu que és important que avui aprovin aquest reglament. Amb aquesta modalitat 
de GPS, els ciutadans del municipi tendran una millor prestació del servei públic de taxis.

Sr. Mayans: Han tardat dos anys, perquè han intentat fer una feina conjunta amb el Consell.  El 
Consell va dir que no tenia potestat per poder fer una implantació mancomunada del GPS.
No té sentit que aprovin una cosa per majoria i avui mateix s’abstenguin.
Avui  el  grup  popular  aprovarà  el  reglament  del  GPS,  que  pensen  que  és  bo  per  a  la  ciutat. 
Malauradament només funcionarà conjuntament amb Sant Josep i Sant Antoni, i esperen que l’any 
que ve Sant Joan i Santa Eulària s’hi incorporin.

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

5è.  Proposta  de  encomana    al  Consell  Insular  d’Eivissa,  per  l’elaboració,  tramitació  i   
aprovació del Pla Especial des Prat de Ses Monges:

Vista la proposta d’acord del regidor d’Urbanisme, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD

Ses Feixes del Prat de ses Monges constitueixen una unitat de gran interès ambiental, paisatgístic i 
patrimonial que afecta als municipis d’Eivissa i Santa Eulària des Riu. 

Criteris tècnics aconsellen que es faci una regulació i planificació unitària i conjunta de tota 
la zona per assolir-hi l’objectiu de rehabilitació i recuperació ambiental i patrimonial. 

Aquesta  necessitat  d’ordenació  conjunta  deriva  de  què,  tot  i  que  la  major  part  de  la 
superfície  de  l’àmbit  es  troba  al  TM d’Eivissa,  una  part  dels  canals  de  distribució  i  el  conjunt 
d’entrades d’aigua a ses Feixes del Prat de ses Monges a través de torrents procedeix del TM 
Santa Eulària des Riu .

Pels motius citats, cal analitzar com es pot implementar una regulació unitària i conjunta de 
ses Feixes  del  Prat  de ses Monges que permeti  assolir  l’objectiu  de rehabilitació  i  recuperació 
ambiental i patrimonial de tot el seu àmbit territorial, atenent al fet que forma part de dos municipis.

Si la finalitat que es busca és dotar l’àmbit de ses Feixes del Prat de ses Monges d’una 
ordenació unitària independentment del municipi en què es trobi, hi hauria dues opcions. Una de les 
opcions d’ordenació que es podria plantejar, consistiria en què cada municipi tramiti el pla especial 
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corresponent al seu territori i ho facin de forma coordinada de manera que l’ordenació resultant dels 
dos plans especials tengui coherència interna. 

La segona opció d’ordenació consistiria en què el Consell  Insular d’Eivissa, en ús de les 
seues competències urbanístiques,  realitzàs la tramitació íntegra d’un pla especial  que ordenàs 
íntegrament tot l’àmbit territorial de ses Feixes del Prat de ses Monges, independentment dels límits 
municipals.

Les Normes subsidiàries de Santa Eulària des Riu aprovades definitivament l’any 2011 no 
fan cap referència a ses Feixes del Prat de ses Monges, en conseqüència, tampoc no preveuen un 
pla especial a aquest àmbit. 

Atès que vigent  Pla  General  d’Ordenació  Urbana d’Eivissa  aprovat  definitivament  per  la 
CIOTUPHA en data 4 d’agost de 2009, sí que preveu que l’’àmbit de Ses Feixes del Prat de ses 
Monges es desenvolupi mitjançant un Pla Especial. 

Considerant que per poder-lo desenvolupar correctament, hauria d'afectar una petita part de 
territori de Sta Eulàlia,  i  atès que, a data d’avui,  l’Ajuntament d’Eivissa no disposa dels mitjans 
tècnics necessaris per a dur endavant l’elaboració del mencionat Pla Especial, mitjançant la present 
i  en  base  els  principis  de  coordinació  i  col·laboració  que  regeixen  les  actuacions 
interadministratives, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Sol·licitar al Consell Insular d’Eivissa, en base els principis de coordinació i col·laboració 
que regeixen les actuacions interadministratives, l’elaboració, tramitació i aprovació del Pla Especial 
des  Prats  de Ses  Monges,  havent  de  quedar  garantit  la  participació  de  l’Ajuntament  durant  el 
procediment.

SEGON.- Facultar al Regidor d’Urbanisme per a la signatura dels tots els acords necessaris per a 
l’execució de lo anterior.

Eivissa a 18 d’abril de 2013
EL REGIDOR D’URBANISME,

Sgt.: Alejandro Marí Ferrer.”

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

Intervencions:

Sr. Costa: Votaran a favor perquè hi ha dos municipis implicats.
Ha de quedar ben garantida la participació de l’Ajuntament en la Comissió que treballi  per a la 
redacció d’aquest Pla Especial.
Han tardat dos anys a decidir l’encomana de gestió al Consell  d’aquest Pla Especial. Es podria 
haver fet abans.

Sr. Ferrer: Fa un any va presentar una moció referent a això, i a la fi després d’un any s’ha decidit 
fer-se. Creu que serà beneficiós per a la ciutat i el municipi.

Sr. Marí: Agraeix el vot a favor, i accepta les crítiques.
Quan han tengut la situació oportuna per aprovar el que marca el PGOU, que és redactar unÉs una 
oportunitat que no podien desaprofitar.
L’acord diu molt clar que durant la tramitació quedarà garantida la participació de l’Ajuntament.
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Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

6è. Mocions amb proposta d’acord:

6.1.- Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord per tal que se sol·liciti a l’Autoritat Portuària, la 
retirada de la tanca del Port d’Eivissa i conversió del martell en una plaça pública.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal 

Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, 

de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE

Que a  raíz  de  las  últimas  informaciones  publicadas  en  la  prensa,  existe  intención  de 
Autoridad Portuaria de construir un edificio en Es Martell, en cuanto que en el pleno extraordinario 
del día 9 de octubre de 2012, se adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

"El Ple de l’Ajuntament insta a l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a fi de que en  el 
marc de la reordenació del Port d’Eivissa tingui en compte els següents aspectes: 

- Que es recuperi l’esplanada que ocupa l’actual estació marítima com a plaça pública."

Así mismo, para una mejora de la zona comercial y de ocio, es necesaria una retirada de la 
barrera  existente  entre  la  ciudad  y  el  puerto  propiamente  dicho.  Compromiso  ya  adquirido 
anteriormente por Autoridad Portuaria.

SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la:

PROPUESTA DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Eivissa, solicita a la Autoridad Portuaria:

1.- La  inmediata  retirada de  la  barrera  existente  entre  es  Passeig des  Moll  y  el 
puerto.

2.- La conversión de Es Martell en una plaza para su uso y disfrute municipal.

3.- Que de conocimiento y participación a este Ayuntamiento en los aspectos de la 
reordenación del Puerto que afectan al municipio de Eivissa.

Eivissa, a 24 de abril de 2013

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Han pogut constatar que segueix instal·lada la tanca de metacrilat, que separa la 
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ciutat del mirall del port, i que hi ha la intenció per part d’Autoritat Portuària de que en el Martell es 
construeixi un edifici amb restaurant, amb un petit espai per a oficina de turisme. Creu recordar que 
no és el que varen acordar en el Ple de 9 d’octubre, doncs era que el Martell es convertís en plaça 
pública i que es recuperés per a la ciutadania. Els comerciants del Port estan preocupats perquè no 
es retira aquesta tanca, i per tant no es pot recuperar el port per a una activitat comercial i d’oci, que 
és com hauria de ser.
Els agradaria saber quina participació té l’Alcaldessa dins del Consells d’Autoritat Portuària? Quan 
va ser la última reunió? A quins acords arribaren?

Sra. Costa: Votaran a favor d’aquesta moció. En el ple d’octubre aquesta proposta va ser una de 
les condicions que el  Grup PSOE-PACTE va presentar  per donar el  vot  favorable.  Han reiterat 
l’interès per a la ciutat i per a la revitalització de la primera línia de mar, ja que aquesta zona no ha 
de tenir  usos portuaris i  ha de poder ser recuperada per a la ciutat ja que permetria organitzar 
activitats ciutadanes. També seria un espai on poder descansar, passejar prop de la mar qualsevol 
dia de l’any.
Faria el suggeriment d’ampliar la proposta a tots i cadascun dels punts que es varen aprovar el dia 
9 d’octubre,  i  per tant reiterar i  reclamar la necessitat  de que l’Ajuntament  d’Eivissa tengui veu 
decisòria a l’Autoritat Portuària, i a totes les decisions que es prenguin respecte del Port d’Eivissa. 
També seria interessant que l’Alcaldessa expliqui quines han estat les gestions que ha fet, dins de 
l’Autoritat Portuària, perquè es compleixi aquest acord unànime de la Corporació Municipal.

Sr. Ferrer: Votaran a favor. Ja es va aprovar per un Ple d’aquest Ajuntament.
No hi ha excusa perquè no retirin les tanques. Creu que s’hauria d’exigir a l’Autoritat Portuària que 
les retiri.

Sr. Rodrigo: Votaran favorablement la moció. Sembla que el Garcia Lorca està allí per no retirar les 
tanques. Si volen poden enviar al Garcia Lorca al dic de Botafoc. Creu que com no s’aclareixen que 
es vol  fer  amb el  dic  sud,  van guanyant  temps.  Creu que és en el  Consell  d’Administració  de 
l’Autoritat Portuària on s’han de fer sentir.

Sr. Marí: Li votaran a favor perquè el tema del port, és una situació bàsica per a la ciutat. Estan 
d’acord, amb la retirada de les tanques i amb la reconversió del Martell en un plaça pública. En 
referència al coneixement i participació d’aquest Ajuntament en els aspectes de la reordenació del 
Port, evidentment que ha de ser així perquè el Port és una part bàsica del municipi.
Quan a la retirada de les tanques, li vol recordar que ja ho varen aprovar en el Ple de 24 de gener, i 
es va donar trasllat a l’Autoritat Portuària. Ho tornaran a fer. El compromís que tenen de l’Autoritat 
Portuària és que les retiraran tant aviat com sigui possible.

Sr.  Villalonga: Una  cosa  és  el  que  s’acorda  aquí,  i  una  altra  cosa  el  que  decideix  l’Autoritat 
Portuària.
Aquí varen acordar que el Martell fos una plaça pública, i l’Autoritat Portuària vol fer un restaurant.
Creu que l’Ajuntament ha d’estar permanentment informat del que es decideix per part de l’Autoritat 
Portuària, i participar en la presa de decisions.

Sra. Costa: Si només envien els certificats de Ple, si aquesta és la contundència de l’Ajuntament 
davant l’Autoritat Portuària, és queda més intranquil·la del que estava abans.
Insisteix que s’han de reiterar tots els punts referents al Port que ja s’han aprovat en els darrers 
plens.
Vol insistir en que treure la tanca no ha de ser quan abans possible, sinó que ha de ser ja. Creu que 
no hi ha excusa perquè s’ajorni més.
Demana quines gestions s’han fet fins ara, respecte al Port, i quines es faran a partir d’ara perquè 
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tot el que aproven aquí sigui una realitat.

Sr.  Ferrer: Si  no treuen les tanques és perquè no volen.  Estan representant  a la  majoria  dels 
ciutadans d’Eivissa, i tenen l’obligació de defensar-ho i que es compleixi el quer ha acordat el Ple.
El Garcia Lorca podria anar fora avui mateix.

Sr. Rodrigo: Creu que el moment és idoni, perquè només hi ha el García Lorca, i com els deixin 
acabaran duent més vaixells per justificar la necessitat d’usar el dic sud.
Com diu el Sr. Ferrer, es podria enviar al Garcia Lorca fora ràpidament.
L’Ajuntament  té  competències,  per  exemple  en  matèria  tràfic  rodat,  que  si  un  moment  donat 
l’Autoritat Portuària no fa cas, se li pot dir per on van camions i per on no.
L’Autoritat Portuària, encara que és una institució pública, és regeix per criteris mercantils i diferents 
que els de l’Ajuntament.
Recomana que exerciti dins de la legalitat, les formules que li permetin forçar a l’Autoritat Portuària, 
a enviar el vaixell cap a una altra banda.
També li recomana que nomeni un substitut, per si no hi pot anar als Consells d’Administració hi 
vagi una altra persona.

Sra. Sánchez-Jáuregui: És una pena que durant dotze anys no aconseguissin la reordenació del 
Port. Votaran a favor, i s’atendran a l’acord adoptat per unanimitat del Ple.
Forma  part  del  Consell  d’Administració  perquè  representa  al  Consell  Insular.  A  l’últim  Consell 
d’Administració no hi havia cap punt que afectés a Eivissa.
Aquest tema no el porten al Consell d’Administració, perquè ara estan redactant el projecte. Manté 
conversacions freqüents pel tema de la retirada de les tanques, i els hi han dit que serà el més aviat 
possible.
Estan tots d’acord i des de l’Ajuntament ho requeriran, i controlaran de prop que es faci el que vol 
l’Ajuntament.
Per ara ho estan complint tot menys la retirada de la tanca.
Es podria afegir a la proposta reiterar tot el que es va demanar a l’acord de l’anterior plenari.

Sr. Villalonga: Podrien reiterar la petició del ple de 9 d’octubre de 2012, excepte lo del canvi de les 
barques de Formentera.

Sra. Costa: A la proposta d’acord del dia 9 d’octubre de 2012, hi ha un primer punt que parla d’on 
anirien les barques de Formentera, i  un segon punt que són les diferents condicions que varen 
posar cadascun dels grups. Creu que copiaria literalment tot aquest segon punt.

Per unanimitat s’acorda l’aprovació del següent acord:

El Ayuntamiento de Eivissa, solicita a la Autoridad Portuaria:

1.- La  inmediata  retirada de  la  barrera  existente  entre  es  Passeig  des  Moll  y  el 
puerto.

2.- La conversión de Es Martell en una plaza para su uso y disfrute municipal.

3.- Que de conocimiento y participación a este Ayuntamiento en los aspectos de la 
reordenación del Puerto que afectan al municipio de Eivissa.

4.- Reiterar el punt segon de l’acord de Ple de data 9 d’octubre de 2012

6.2.- Moció del Grup EPIC, amb proposta d’acord sobre reintegrament immediat de l’import de totes 
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les factures abonades fins a la data a Periódico de Ibiza y Formentera SLU.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal 
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, 

de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE

Que a raíz del reconocimiento extrajudicial efectuado en la pasada Comisión Informativa de 
Administración Municipal  de 22 de marzo,  de facturas de Periódico  de Ibiza  y formentera SLU 
(Prensa Pitiusa), se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias:

• Este Ayuntamiento utiliza los servicios de una empresa careciendo de contrato y sin que 
se haya efectuado procedimiento alguno de licitación.

• Que este Ayuntamiento ha estado abonando facturas con el concepto de Publicidad por 
la publicación de noticias y entrevistas a cargos políticos de esta corporación.

• Que varias de estas noticias que han sido publicadas y facturadas a este consistorio:
o Carecen de relación alguna con el municipio de Eivissa.
o En algunos casos, se ha facturado dos veces la misma noticia.
o Algunas noticias aún teniendo relación con el municipio, carecen de relación con 

actuaciones de índole municipal.
• Que las noticias y entrevistas vulneran, entre otras disposiciones legales, concretamente 

el artículo 4º, en lo referente a Prohibiciones, de la ley 13/2010, de 9 de diciembre, de 
Publicidad Institucional de las Illes Balears, en cuanto que se prohíbe específicamente la 
publicidad institucional que:

i.- No se identifique claramente como tal o no incluya la mención expresa y la imagen 
corporativa del sujeto que la difunda, promueva o contrate.
m.- No concurran exclusivamente en ella razones de interés público.

Dado que se han abonado facturas por un servicio de publicidad no ajustado a la legalidad 
vigente e incluso, en ocasiones no prestado; y visto que el equipo de gobierno continúa con la 
manifiesta intención de abonar las facturas pendientes de pago:

SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- El Ayuntamiento de Eivissa, exija el reintegro INMEDIATO del IMPORTE de TODAS las 

facturas abonadas hasta la fecha a Periódico de Ibiza y formentera SLU, cuya contraprestación no 
se ajuste a la legalidad.

2.- El Ayuntamiento de Eivissa, no abone NINGUNA FACTURA pendiente a Periódico de 
Ibiza y formentera SLU por conceptos que no se ajustan a la ley 13/2010, de 9 de diciembre, de 
Publicidad Institucional de las Illes Balears.

Eivissa, a 24 de abril de 2013
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
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Intervencions:

Sra. Sánchez-Jáuregui: No sap si el Sr. Villalonga s’ha llegit l’informe de la Interventora.
Al  veure els  termes d’aquesta  moció,  podria  haver-hi  una possible  advertència  d’il·legalitat.  Va 
sol·licitar un informe a la Intervenció, el qual procedirà a llegir a continuació, perquè poden  retirar la 
moció, si el Sr. Villalonga estima que és el procedent. L’equip de govern votarà en contra de la 
moció.

Sr. Villalonga: L’informe li han entregat avui de matí. El procedent hauria set disposar de l’informe 
ahir. L’informe el que diu és que: “De lo señalado se desprende que el Pleno de la Corporación, no 
puede acordar “el reintegro inmediato del importe de todas las facturas abonadas hasta la fecha a 
Periódico de Ibiza y Formentera SLU, cuya contraprestación no se ajuste a la legalidad sin la previa 
declaración de nulidad, ….”.  Amb la qual cosa considera que si a la moció incorpora el paràgraf: 
“Prèvia declaració de nul·litat”, considera que sí que la poden debatre i aprovar.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Li ha donat l’informe quan li han entregat a ella. Entregarà còpia d’aquest 
a tots els grups. Procedeix a la lectura de l’informe d’Intervenció 11/2013, del tenor literal següent:
“ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME POR PARTE EDE LA ALCALDESA-PRESIDENTA DE LA 
CORPORACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO PRESENTADA POR EL MOVIMIENTO 
CIUDADANO EPIC EIVISSA.

ANTECEDENTES DE HECHO:
Con fecha 24 de abril de 2013 y número de orden 9.580 se presenta en el Registro General del 
Ayuntamiento, propuesta de acuerdo de D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal 
Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, al amparo del artículo 87 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, 
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares.
La propuesta de acuerdo solicita la adopción de los acuerdos siguientes:

1.- El Ayuntamiento de Eivissa, exija el reintegro INMEDIATO del IMPORTE de TODAS 
las facturas abonadas hasta la fecha a Periódico de Ibiza y Formentera SLU, cuya 
contraprestación no se ajuste a la legalidad.

2.- El Ayuntamiento de Eivissa, no abone NINGUNA FACTURA pendiente a Periódico 
de Ibiza y Formentera SLU por conceptos que no se ajustan a la ley 13/2010, de 9 de 
diciembre, de Publicidad Institucional de las Illes Balears.

NORMATIVA APLICABLE:

· Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
· Real  Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se aprueba el  texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
· Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de  Régimen Jurídico  de las  Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
· Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

INFORME:

De acuerdo con el artículo 94.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el  Reglamento de Organización,  Funcionamiento  y Régimen Jurídico  de las Entidades 
Locales.
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“Los  funcionarios  responsables  de  la  Secretaría  y  de  la  Intervención  podrán  intervenir  cuando 
fueren  requeridos  por  el  Presidente  por  razones  de  asesoramiento  técnico  o  aclaración  de 
conceptos.  Cuando  dichos  funcionarios  entiendan  que  en  el  debate  se  ha  planteado  alguna 
cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto 
debatido podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.”.
La Alcaldesa-Presidenta de la Corporación a la vista de la propuesta de acuerdo presentada y en 
virtud del artículo 173.1 ROF así como del artículo 94.3 solicita informe a esta Intervención informe 
sobre la inclusión en el orden del día de la propuesta de acuerdo presentada por el Movimiento 
Ciudadano EPIC Ibiza.

A la vista de la propuesta de acuerdo nº 1 INFORMA:
El reintegro de pago realizado por el Ayuntamiento de las facturas abonadas al Periódico de Ibiza y 
Formentera exigiría con carácter previo la declaración de la nulidad del acto de compromiso de 
gasto y reconocimiento de la obligación. Declarada la nulidad procedería, en su caso, reponer las 
actuaciones al momento anterior a la producción de tal vicio, como si el negocio no se hubiera 
concluido. El procedimiento y los requisitos a seguir aparecen regulados en el artículo 102 de la Ley 
de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con el cual:

· El procedimiento para la declaración de nulidad podrá incoarse, por iniciativa propia o 
a solicitud del interesado.

· El objeto de la revisión de oficio serán los actos administrativos que hayan puesto fin 
a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previstos en el artículo 62.1 LRJPAC.

· Se  exigirá  dictamen  preceptivo  y  favorable  del  Consejo  de  Estado  u  órgano 
consultivo equivalente a la Comunidad Autónoma.

· Corresponderá  al  Pleno  de  la  Corporación  la  declaración  de  nulidad  de  pleno 
derecho. Así lo establece el art. 110, LBRL, al regular la declaración de nulidad de 
pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria. Norma 
que  rige  asimismo  en  los  procedimientos  de  revisión  de  los  demás  actos 
administrativos.  Pues  la  competencia  para  la  anulación  de  oficio  de  un  acto 
corresponde al “órgano supremo de la entidad”. Así lo establece el art. 56.2, LJ., al 
regular  el  “recurso  contencioso-administrativo  de  lesividad”,  norma  que  puede 
aplicarse al procedimiento del art. 109. Por tanto, cuando se trate del acto de una 
Entidad local, el único órgano competente par declarar la nulidad será la Corporación 
en Pleno”

· La  solicitud  de  iniciación  del  procedimiento  deberá  contener  los  requisitos  que 
enumera el artículo 70 LRJPA, entre ellos los “hechos, razones y petición en que se 
concrete,  con  toda  claridad,  la  solicitud”.  Se  deberá  hacer  constar  la  concreta 
infracción  al  Ordenamiento  jurídico,  de  entre  las  enumeradas  en  el  artículo  62 
LRJPA, que invalida el acto.

· Será necesario  dar  audiencia  a toda persona que pueda  estar  afectada o  tenga 
interés en el procedimiento de declaración de nulidad.

· Indemnizar  los trabajos  realizados,  en su caso,  siempre que se acredite  que las 
prestaciones se han realizado y que los precios aplicados son correctos y adecuados 
al  mercado,  para  evitar  enriquecimiento  injusto,  sin  perjuicio  de  las  eventuales 
responsabilidades derivadas de la infracción de las legislación aplicable en materia 
de contratación y de publicidad.

De lo señalado se desprende que el Pleno de la Corporación, no puede acordar “el reintegro 
INMEDIATO del IMPORTE de TODAS las facturas abonadas hasta la fecha a Periódico de Ibiza y 
Formentera SLU, cuya contraprestación no se ajuste a la legalidad” sin la previa declaración de 
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nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 102 LRJPAC, de los actos que comprometieron 
gasto y reconocieron obligaciones.

A la vista de la propuesta de acuerdo nº 2 INFORMA:

El  Ayuntamiento  d’Eivissa,  no  abone  NINGUNA  FACTURA  pendiente  a  Periódico  de  Ibiza  y 
Formentera  SLU  por  conceptos  que  no  se  ajustan  a  la  Ley  13/2010,  de  9  de  diciembre,  de 
Publicidad Institucional de las Illes Balears.

El abono de cualquier factura pendiente de pago exigirá la adopción de un acto administrativo por el 
órgano competente para la aprobación de las mismas. Las facturas incluidas en el reconocimiento 
extrajudicial de crédito no han sido sometidas a su aprobación por el Pleno de la Corporación, por 
lo que será el propio Pleno el que acuerde su aprobación, o su rechazo, en su caso, de forma 
motivada.

Eivissa a 29 de abril de 2013.
LA INTERVENTORA MUNICIPAL,

Fdo.: María José Vegas Hernando.”

És  obvi  Sr.  Villalonga  que,  prèviament,  s’hauria  de  demanar  d’ofici  la  declaració  de  nul·litat 
d’aquestes factures, però no pot ser a través d’aquesta moció. Entén que en aquest cas procediria 
la retirada de la moció. Donada l’advertència d’il·legalitat en la qual podrien incórrer en la votació, 
l’equip de govern votarà en contra.

Sr. Villalonga: No retirarà la moció. Encara que després del debat farà uns petits canvis. Ja que el 
que indica l’informe de la Interventora és que s’ha de fer una declaració prèvia de nul·litat, entén 
que es pot incorporar perfectament al text de la moció.

Sr. Sánchez: Creu que la intenció de la moció, és que es pot exigir el reintegrament immediat, a 
través de l’inici d’ofici dels procediments administratius corresponents. Que es faci, que sigui aquest 
l’acord. Inclús es podrien incloure els treballs realitzats per la Comissió Informativa Especial, que 
per això es va crear. Senzillament establir una declaració d’intencions del Ple, perquè la Comissió 
Informativa Especial aclareixi de forma ràpida aquests fets, s’elabori un informe i s’iniciïn tots els 
procediments  administratius  que  estableixi  la  llei,  perquè  aquests  diners,  si  estan  pagats 
inadequadament, es tornin a l’Ajuntament.

Sr. Ferrer: Una vegada més es tornen a trobar que a últim moment se’ls fa entrega d’un informe. 
No és la forma de funcionar, això impedeix que lliurement puguin decidir perquè no disposen de tota 
la informació, i crea dificultat per a la seua feina.

Sra. Sánchez-Jáuregui: No els hi ha pogut entregar abans, perquè ella l’ha obtingut aquest matí. 
Es podria haver fet verbalment, però ha cregut que és millor tenir-lo per escrit.

Sr. Rodrigo: A la vista de l’informe d’il·legalitat de la Interventora, si la moció queda tal com està, 
votaran en contra. Si el regidor que l’ha presentat la modifica i l’adapta als criteris que ha dit la 
Intervenció, de compliment de l‘article 62.5.e)  LRJPA, que  diu, “que  será nulo de pleno derecho 
todo aquel acto administrativo que prescinda de los requisitos procedimentales”, entén que l’acord 
podria  ser,  si  vol  el  Sr.  Villalonga,  que s’iniciï  la  revisió  d’ofici,  per  haver-se saltat  les  normes 
procedimentals bàsiques.
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Sra. Daura: És de sentit comú esperar. El tema està a Fiscalia i a una Comissió Especial. Falten 
els informes jurídics i tècnics. No han pagat cap factura dins d’aquest any, i de moment no se’n 
pagarà cap fins que s’aclareixi la situació.

Sr. Villalonga: Creu que amb els comentaris que s’han fet, aquesta moció s’enriqueix. La moció es 
pot redactar en el sentit que es demani d’ofici la revisió.
A mesura que van analitzant la documentació de la que disposen, cada vegada és més evident que 
no només s’ha de reunir la Comissió quan abans, sinó que fa falta una explicació ben clara del que 
ha passat.
Li agradaria que l’Alcaldessa expliqués: Què és el que va contractar? Com ho va contractar? Quin 
concepte va contractar? Quin import i per quin període? Creu que això és fonamental per entendre 
que ha passat.

Sr. Daura: Tot això està a Fiscalia i a la Comissió Especial.

Sr. Villalonga: Li estranya que ara recorrin a la legalitat, i que quan es va contractar tot això no 
varen recórrer a la legalitat.
L’article 307 de la Llei de Contractes, diu: “L’Administració determinarà si la prestació realitzada pel 
contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seua execució i  compliment.  Si  els 
treballs  efectuats  no  s’adeqüen  a  la  prestació  contractada,  podrà  rebutjar  la  mateixa  quedant 
exempt de l’obligació de pagament o tenint dret, en el seu cas, a la recuperació del preu satisfet.”
Per tant de cara a aquesta moció, vol preguntar a l’Alcaldessa, si va fer un contracte verbal amb el 
gerent de Prensa Pitiusa. En quins termes es va contractar? I,  que va contractar realment? Va 
contractar publicitat institucional? Per quin import i per quin termini?
En relació al text de la moció, se cenyeix al que ha dit el Sr. Rodrigo, que s’iniciï d’ofici la revisió 
dels pagaments, pendents i efectuats al 2011, 2012 i 2013, perquè siguin els serveis jurídics de 
l’Ajuntament els que determinin o no la nul·litat dels actes efectuats. Encara que queda pendent de 
revisar el text, quan acabin de parlar la resta de companys de l’oposició.

Sr. Secretari: Ha entès que el que es vol proposar és, que el Ple ja adopti l’acord de revisió d’ofici 
dels pagaments, tant realitzats com els pendents de realitzar, i després siguin els serveis jurídics els 
que determinin si són nuls o no? Creu que el procediment és al revés, perquè el Ple iniciï  una 
revisió d’ofici haurà de tenir algun informe o d’intervenció o jurídic, que acrediti que hi pot haver vicis 
de nul·litat  en el actes que es volen revisar, i  després se segueix el procediment que consta a 
l’informe de la Interventora, però ara mateix el Ple no disposa de cap informe que digui que hi pot 
haver vicis de nul·litat per iniciar una revisió d’ofici.

Sr. Costa: Després hi haurà una moció per urgència, i creu que d’alguna manera podrien incorporar 
el que diu el Sr. Villalonga, dins d’aquesta moció d’urgència, i que sigui la comissió la que, amb el 
seu treball, determini quines són totes aquestes qüestions que, segons el seu parer signifiquen una 
nul·litat, i per tant una lesivitat a l’Ajuntament, la qual cosa significa la necessitat de la revisió d’ofici.

Sr. Ferrer: Creu que és millor ajuntar-ho a la moció posterior.
Li sorprèn que l’equip de govern parli de la comissió d’investigació, quan realment no es convoca.

Sr. Rodrigo: Demana al Sr.  Secretari,  si amb l’informe d’Intervenció que ja consta, és suficient 
perquè l’Ajuntament acordi la revisió d’ofici.

Sr. Secretari: No. A més l’Alcaldessa ha sol·licitat un informe en relació a les actuacions a seguir, 
tant  dels  pagaments  realitzats  com dels  que  queden  pendents  de  reconeixement  extrajudicial. 
Entén que és allí on s’hauran de dir els passos a seguir.
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Sr. Daura: Reitera el que ha dit a la primera part. Han d’esperar els informes pertinents.

Sr. Villalonga: Com que interpreta que debatran una altra vegada sobre aquest tema, i la moció 
que ha presentat sortirà enriquida incorporant-la dins de la que es debatrà en el punt d’urgència, 
retira la moció.

6.3.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per reclamar al Govern de 
les Illes Balears que pagui el seu deute amb l’Ajuntament d’Eivissa.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER RECLAMAR AL GOVERN 
DE LES ILLES BALEARS QUE PAGUI EL SEU DEUTE AMB L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.

Alfonso Molina Jiménez,  regidor del grup municipal  PSOE-Pacte per Eivissa,  a l’empar 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

Conscients de la difícil situació econòmica i coneixedors dels principals indicadors econòmics, els 
quals  assenyalen  una  constant  destrucció  de  llocs  de  feina,  un  decreixement  del  PIB  i  una 
baixíssima confiança per part del nostre empresariat, i de la societat en general, en la capacitat de 
recuperació econòmica en el curt i mig termini.
Atesa la existència, en aquests moments, de greus dificultats per obtenir la màxima eficiència en 
l’administració.
Conscients que per aconseguir-ho es fa necessari també que els administracions compleixin amb el 
pagament dels compromisos contrets.
Atès que el Govern de les Illes Balears ha reconegut recentment un deute amb els ajuntaments de 
prop de 100 milions d’euros.
Atès que no és funció dels ajuntaments finançar el deute del Govern Balear.
Atès que el deute del Govern amb l’Ajuntament d’Eivissa és de 2.350.713,53€

Per tot això, es planteja la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. L’Ajuntament d’Eivissa acorda reclamar al Govern de les Illes Balears el cobrament de 
tot el deute pendent.

2. L’Ajuntament d’Eivissa acorda sol·licitar al Govern una reunió d’alcaldes, extraordinària 
i urgent, on es tracti el deute que el Govern té amb els ajuntaments, amb l’objectiu de 
fixar un calendari de pagaments.

Eivissa, 24 d’abril de 2013
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:
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Sr. Molina: A la vista dels números que s’han presentat al llarg del temps a l’Ajuntament, es pot 
veure que de totes les fonts d’ingressos que té, els ciutadans estan pagant els impostos, el govern 
de l’Estat fa la seua aportació, però un dels grans proveïdors d’ingressos de l’Ajuntament és el 
govern Balear que té distints fons als quals no està atenent. Aquesta quantitat va pujant mes a mes. 
Actualment la xifra de deute vençut arriba a 2.350.713 euros.
El sentit de la moció és que el Ple es manifesti clara i contundentment, perquè el govern Balear 
compleixi la seua obligació de pagar, igual que fan els ciutadans i el govern Central.

Sr.  Ferrer: El  seu grup votarà  a favor,  perquè creu que és  de rebut  que l’Ajuntament  reclami 
aquests diners. Demana que s’afegeixi a la moció que l’equip de govern doni compte al Ple de les 
gestions que es facin en relació al deute del govern Balear.

Sr. Villalonga: Aquesta qüestió de pagaments pendents, ja ho varen debatre fa un any i mig, a rel 
d’unes mocions que presentaren pel grup PSOE i per ell mateix, i no anaren endavant. Espera que 
avui si que surti i que s’exigeixi al govern Balear que pagui els deutes que té amb aquest municipi.

Sr. Rodrigo: Votaran a favor.

Sr. Daura: El seu grup també votarà a favor d’aquesta proposta. Fa un any i mig quan presentaren 
les  mocions,  va  excusar  al  govern  Balear  per  les  dificultats  que tenia  de tresoreria,  ara  ja  no 
l’excusa i tenen que pagar.

Sr. Molina: S’alegra d’aquest canvi de sentit del vot. Creu que tenen la responsabilitat de lluitar pel 
bé dels ciutadans. L’actuació del govern Balear és lamentable, en el que fa referència a l’interès per 
les persones i per les ciutats.
Recull  el  que ha dit  el  Sr.  Ferrer,  i  li  agradaria que es donés compte en aquest  Ple,de quines 
gestions concretes es fan davant el govern Balear perquè atengui aquest deute.
Creu que s’ha de demanar una reunió formal, perquè a més de resoldre una situació que hi ha ara, 
ha de canviar el sistema.

Sr. Ferrer: Si s’afegeix aquest punt també votarà a favor com ha dit abans, i seria molt interessant 
perquè  els  ciutadans  podrien  conèixer  de  primera  ma,  com  està  la  situació  i  quines  són  les 
actuacions que s’han realitzat per gestionar aquest deute.

Sr. Villalonga: Al novembre de 2011 ja varen presentar una moció en aquest sentit. Està a favor de 
la moció tal i com s’ha presentat.

Sr. Rodrigo: A la reunió de presidents dels Consells amb el Sr. Bauzá, s’ha anunciat, per un costat, 
que es transferiran les assignacions per a la promoció turística dels Consells, i per un altre costat, el 
Sr. Bauzá es planteja considerar proveïdors de la CAIB als Consells Insulars, i se’ls deixarà acollir-
se  als  plans  de  pagament.  S’hauria  de  mirar  d’incloure  també  als  Ajuntaments  dins  d’aquest 
concepte, de considerar-los proveïdors i que puguin acollir-se als plans de pagament del govern.

Sr.  Daura: Votaran  a  favor.  Quan  va  entrar  el  partit  popular  en  el  govern  de  Balears,  les 
circumstàncies eren molt difícils. L’any passat els va donar un vot de confiança, igual que en els 
pressupostos. Les circumstàncies han canviat i el govern té que començar a pagar.
El que proposa el Sr. Rodrigo està en marxa. Ja han rebut la comunicació del govern per incloure a 
l’Ajuntament en el llistat de proveïdors.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat, afegint un apartat que digui: Que es doni 
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compte al Ple de les gestions que es facin.

6.4.- Moció del Grup PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord sobre demanar l’abonament 
immediat de les ajudes als propietaris d’HPO.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER DEMANAR
L’ABONAMENT IMMEDIAT DE LES AJUDES ALS PROPIETARIS D’HPO.

Marc Costa Tur, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empar 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

Que el nostre grup ha pogut comprovar que el Govern de les Illes Balears no està abonant els ajuts 
que en matèria d’habitatges tenia compromesos amb els adjudicataris d’Habitatges de Protecció 
Oficial.

Aquests  ajuts  estan  ja  signats  amb  tots  i  cadascun  dels  beneficiaris  d’aquests  habitatges. 
Concretament,  tot  el  Pla  Municipal  d’Habitatge  va  aconseguir  que  les  seves  promocions  es 
qualifiquessin en el marc del Pla Estatal d’Habitatge, vigent en aquell  moment, i  que establia el 
règim d’ajuts a les persones adjudicatàries. Així  com s’han pagat els ajuts estatals a al compra 
d’habitatge, no s’han abonat els del tram autonòmic, i que de mitjana pugen a un 10% del valor dels 
immobles,  el  que  significa,  aproximadament,  un  10.000  euros  de  mitjana  per  a  cadascú  dels 
beneficiaris.
Fruit  d’aquest  compromís obligatori,  l’Agència  Tributària,  en els  esborranys  de la  declaració  de 
cadascuna de les personers beneficiàries, ha introduït aquest benefici com un abonament ja fet i 
per tant computable a l’hora de calcular l’IRPF, amb els perjudicis no tant sols de no haver cobrat 
l’ajut sinó a més d’haver d’abonar la part proporcional en concepte d’impostos. Aquesta situació ja 
s’ha fet palesa als 36 dels 38 propietaris d’una de les promocions entregades en el marc del PMH, 
en concret a la promoció de Platja d’en Bossa, del carrer Sant Francesc de ses Salines.

ACORD

Que  davant  aquesta  situació  perjudicial  pels  ciutadans  adjudicataris  d’habitatges  de  protecció 
oficial, el Ple de la Corporació insti al Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, d4l Govern 
balear,  conseller  competent en matèria d’Habitatge,  que siguin immediatament abonats aquests 
ajuts ja compromesos als seus legítims beneficiaris.

Eivissa, 24 d’abril de 2013.
Sgt. Marc Costa Tur

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr.  Costa: El  Govern de les Illes Balears no ha pagat el  deute que té amb 36 famílies,  d’una 
promoció d’habitatges que va fer aquest Ajuntament.
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Aquestes  famílies  varen rebre  una notificació  que deia  que eren beneficiaris  d’un  habitatge de 
protecció oficial, que el Govern Balear es comprometia a pagar-los una ajuda directa per la compra 
del habitatge i reconeixia el seu dret a aquesta subvenció.
La Moció, no és què el govern Balear no els hi hagi pagat aquesta obligació que té amb ells, sinó 
que a  més l’agència  tributària  ja  els  hi  ha  fet  abonar  la  part  proporcional  en  concepte  d’IRPF 
d’aquesta ajuda.
Creu que el que els hi toca és defensar els interessos d’aquestes famílies, i exigir immediatament al 
govern Balear aquesta obligació que té reconeguda.

Sr. Ferrer: Està totalment d’acord amb el que ha dit el Sr. Costa, i votarà a favor d’aquesta moció.

Sr.  Marí: Totalment  d’acord.  Si  reclamen  que  el  govern  Balear  pagui  els  deutes  que  té  amb 
l’Ajuntament,  no  tendria  sentit  que  ara  no  recolzessin  que  el  govern  Balear  pagui  de  forma 
immediata aquestes ajudes. El seu vot també serà favorable.

Sr. Costa: Quines gestions faran a part d’enviar l’acord que adoptaran aquí? Aquestes famílies  no 
poden esperar més, estan pagant una cosa que no han cobrat.
Demana que telefonin al Conseller responsable, i dir-li que pagui ja, i no només enviar el certificat.

Sr. Marí: Les gestions s’han fet arrel de la moció. Seguiran fet les actuacions necessàries perquè el 
govern pagui de forma immediata.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

7è. Decrets i comunicacions:

7.1.- 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.

7.2.-Donar  compte dels  Decrets d’Alcaldia  de la  liquidació  dels  pressupost  general  any 2012,  i 
informe d’estabilitat pressupostària.

“DECRETO.-Vista la liquidación del Presupuesto Ordinario, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 89.2 y 93 del R.D. 500/90 ; y visto el informe 
emitido por la Intervención de Fondos; por el presente, y tras la lectura de la documentación que 
integra la  misma, y encontrándola conforme, vengo en decretar  la aprobación de la liquidación 
presentada, correspondiente al ejercicio 2012, según el siguiente resumen:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO AYUNTAMIENTO DE EIVISSA – AÑO 2012

A. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Operaciones Corrientes
Derechos reconocidos netos..............46.226.246,99
Obligaciones reconocidas netas.........39.308.465,89

Otras Operaciones no Financieras
Derechos reconocidos netos................5.135.454,31
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Obligaciones reconocidas netas...........3.331.087,00

Total Operaciones no Financieras
Derechos reconocidos netos.......................................51.361.701,30
Obligaciones reconocidas netas..................................42.639.552,89

Activos Financieros
Derechos reconocidos netos............................................295.775,27
Obligaciones reconocidas netas....................................2.845.869,97

Pasivos Financieros
Derechos reconocidos netos.........................................6.692.538,17
Obligaciones reconocidas netas....................................2.719.231,54

Derechos reconocidos netos................................................................58.350.014,74
Obligaciones reconocidas netas...........................................................48.204.654,40

Resultado Presupuestario del ejercicio                                                ............................................  10.145.360,34  

Ajustes

Créditos gastados financiados con remanente de 
Tesorería para gastos generales..................................2.414.245,98
Desviaciones financiación negativas del ejercicio.........2.126.507,59
Desviaciones financiación positivas del ejercicio.........-4.653.289,74

Resultado presupuestario ajustado                                                      ..................................................  10.032.824,17  

B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

Fondos líquidos de tesorería.......................................13.151.655,10
Deudores pendientes cobro fin ejercicio.....................18.198.803,43
Acreedores pendientes pago fin ejercicio....................10.166.854,96
Remanente tesorería total....................................................................21.183.603,57

Saldos de dudoso cobro................................................6.023.558,13
Exceso de financiación afectada...................................8.317.451,36
Remanente de tesorería para gastos generales.....................................6.842.594,08

C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Previsiones iniciales....................................................48.530.000,00
Modificaciones en aumento.........................................20.801.306,00
Modificaciones en disminución...........................................0,00         

Previsiones definitivas..........................................................................69.331.306,00

Derechos netos reconocidos.......................................58.350.014,74
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Exceso previsiones sobre derechos.....................................................10.981.291,26

D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Créditos presupuestarios iniciales...............................48.530.000,00
Modificaciones............................................................20.801.306,00

Créditos presupuestarios definitivos.....................................................69.331.306,00

Obligaciones reconocidas netas..................................48.204.654,40

Remanente de crédito...........................................................................21.126.651,60

E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Remanente de crédito incorporable......................................................12.061.935,05
Comprometido...............................................................3.211.836,77
No comprometido..........................................................8.850.098,28

Remanente de crédito no incorporable...................................................9.064.716,55

En Eivissa, a 8 de abril de 2013.
El Primer Teniente de Alcalde Delegado Doy fe,
del Área Econòmica y de Admón.Municipal, El Secretario,
Fdo: Juan Daura Escandell    Fdo.:Joaquim Roca Mata

Secretario Acctal.”

“D E C R E T .-   Vista la liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal del Museo de Arte 
Contemporáneo de Eivissa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo  2/2004 de 5 
de marzo y artículos 89.2 y 93 de R.D. 500/90; y visto el informe emitido por la Intervención de 
Fondos;  por  el  presente,  y  tras  la  lectura  de  la  documentación  que  integra  la  misma,  y 
encontrándola  conforme,  vengo  en  decretar  la  aprobación  de  la  liquidación  presentada, 
correspondiente al ejercicio 2012, según el siguiente resumen: 

LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTO  PATRONATO  MUNICIPAL  DEL  MUSEO  DE  ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE EIVISSA - AÑO 2012

A. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Operaciones Corrientes
Derechos reconocidos netos...................213.720,96
Obligaciones reconocidas netas..............203.077,47

Otras Operaciones no Financieras
Derechos reconocidos netos.....................18.000,00
Obligaciones reconocidas netas................55.697,40
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Total Operaciones no Financieras
Derechos reconocidos netos............................................231.720,96
Obligaciones reconocidas netas.......................................258.774,87

Activos Financieros
Derechos reconocidos netos.......................................................0,00
Obligaciones reconocidas netas..................................................0,00

Pasivos Financieros
Derechos reconocidos netos.......................................................0,00
Obligaciones reconocidas netas..................................................0,00

Derechos reconocidos netos.....................................................................231.720,96
Obligaciones reconocidas netas................................................................258.774,87

Resultado Presupuestario del ejercicio                                       ...................................  …………-27.053,91  

Ajustes

Créditos gastados financiados con remanente de 
Tesorería para gastos generales.......................................27.053,91
Desviaciones financiación negativas del ejercicio.......................0,00
Desviaciones financiación positivas del ejercicio........................0,00

Resultado presupuestario ajustado                                                                      ..................................................................  0,00  

B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

Fondos líquidos de tesorería................................................1.892,52
Deudores pendientes cobro fin ejercicio..........................301.538,06

Acreedores pendientes pago fin ejercicio.........................115.788,54

Remanente tesorería total.........................................................................187.642,04

Saldos de dudoso cobro..............................................................0,00
Exceso de financiación afectada.................................................0,00
Remanente de tesorería para gastos generales........................................187.642,04

C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Previsiones iniciales.........................................................250.000,00
Modificaciones en aumento................................................28.010,33
Modificaciones en disminución...................................................0,00

Previsiones definitivas...............................................................................278.010,33

Derechos netos reconocidos............................................231.720,96
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Exceso previsiones sobre derechos............................................................46.289,37

D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Créditos presupuestarios iniciales....................................250.000,00
Modificaciones...................................................................28.010,33

Créditos presupuestarios definitivos..........................................................278.010,33

Obligaciones reconocidas netas......................................258.774,87

Remanente de crédito.................................................................................19.235,46

E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Remanente de crédito incorporable......................................................................0,00
Comprometido............................................................................0,00
No comprometido........................................................................0,00

Remanente de crédito no incorporable........................................................19.235,46

En Eivissa, a 8 d’abril de 2013.

LA PRESIDENTA, En don fe,

EL SECRETARI,

  Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez     Sgt.:Joaquim Roca Mata

Alcaldessa-Presidenta Secretari Acctal.”

“D E C R E T .-  Vista la liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos 89.2 y 93 de 
R.D.  500/90,  visto  el  informe  emitido  por  la  Intervención  de  Fondos,  tras  la  lectura  de  la 
documentación que integra la misma, y encontrándola conforme, vengo en decretar la aprobación 
de la liquidación presentada, correspondiente al ejercicio 2012, según el siguiente resumen:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AÑO 2012

A. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Operaciones Corrientes
Derechos reconocidos netos................2.030.955,91
Obligaciones reconocidas netas...........2.108.626,10

Otras Operaciones no Financieras
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Derechos reconocidos netos.....................12.191,20
Obligaciones reconocidas netas................25.344,20

Total Operaciones no Financieras
Derechos reconocidos netos.........................................2.043.147,11
Obligaciones reconocidas netas....................................2.133.970,30

Activos Financieros
Derechos reconocidos netos................................................5.483,28
Obligaciones reconocidas netas...........................................5.483,28

Pasivos Financieros
Derechos reconocidos netos.......................................................0,00
Obligaciones reconocidas netas..................................................0,00

Derechos reconocidos netos...................................................................2.048.630,39
Obligaciones reconocidas netas.............................................................2.139.453,58

Resultado Presupuestario del ejercicio                                       ...................................  …………-90.823,19  

Ajustes

Créditos gastados financiados con remanente de 
Tesorería para gastos generales.....................................216.461,87
Desviaciones financiación negativas del ejercicio.......................0,00
Desviaciones financiación positivas del ejercicio........................0,00

Resultado presupuestario ajustado                                                           .......................................................  125.638,68  

B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

Fondos líquidos de tesorería..............................................68.687,99
Deudores pendientes cobro fin ejercicio..........................578.473,13

Acreedores pendientes pago fin ejercicio.........................180.390,99

Remanente tesorería total.........................................................................466.770,13

Saldos de dudoso cobro..............................................................0,00
Exceso de financiación afectada.................................................0,00
Remanente de tesorería para gastos generales........................................466.770,13

C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Previsiones iniciales......................................................2.065.000,00
Modificaciones en aumento..............................................330.054,49
Modificaciones en disminución...........................................0,00         

Previsiones definitivas............................................................................2.395.054,49
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Derechos netos reconocidos.........................................2.048.630,39

Exceso previsiones sobre derechos..........................................................346.424,10

D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Créditos presupuestarios iniciales.................................2.065.000,00
Modificaciones.................................................................330.054,49

Créditos presupuestarios definitivos.......................................................2.395.054,49

Obligaciones reconocidas netas...................................2.139.453,58

Remanente de crédito...............................................................................255.600,91

E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Remanente de crédito incorporable.............................................................70.844,25
Comprometido...................................................................70.844,25
No comprometido........................................................................0,00

Remanente de crédito no incorporable......................................................184.756,66

En Eivissa, a 8 de abril de 2013.

EL PRESIDENTE, Doy fe,

EL SECRETARIO,

   Fdo.:Mar Sánchez Gutiérrez    Fdo.:Joaquim Roca Mata

Presidenta Patronato Deportes Secretario Acctal.”

“D E C R E T .-  Vista la liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Música, a tenor de 
lo  dispuesto  en el  artículo  191.3 del  Texto Refundido  de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo  2/2004 de 5 de marzo y artículos 89.2 y 93 de 
R.D. 500/90; y visto el informe emitido por la Intervención de Fondos; por el presente, y tras la 
lectura de la documentación que integra la misma, y encontrándola conforme, vengo en decretar la 
aprobación  de  la  liquidación  presentada,  correspondiente  al  ejercicio  2012,  según  el  siguiente 
resumen: 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA - AÑO 2012

A. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Operaciones Corrientes
Derechos reconocidos netos...................617.617,11
Obligaciones reconocidas netas..............597.819,99
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Otras Operaciones no Financieras
Derechos reconocidos netos..........................554,54
Obligaciones reconocidas netas.....................554,54

Total Operaciones no Financieras
Derechos reconocidos netos............................................618.171,65
Obligaciones reconocidas netas.......................................598.374,53

Activos Financieros
Derechos reconocidos netos.......................................................0,00
Obligaciones reconocidas netas..................................................0,00

Pasivos Financieros
Derechos reconocidos netos.......................................................0,00
Obligaciones reconocidas netas..................................................0,00

Derechos reconocidos netos.....................................................................618.171,65
Obligaciones reconocidas netas................................................................598.374,53

Resultado Presupuestario del ejercicio                                        ....................................  …………19.797,12  

Ajustes

Créditos gastados financiados con remanente de 
Tesorería para gastos generales................................................0,00
Desviaciones financiación negativas del ejercicio.......................0,00
Desviaciones financiación positivas del ejercicio........................0,00

Resultado presupuestario ajustado                                                             .........................................................  19.797,12  

B. ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

Fondos líquidos de tesorería..............................................14.904,31
Deudores pendientes cobro fin ejercicio..........................105.620,87
Acreedores pendientes pago fin ejercicio...........................58.233,21

Remanente tesorería total...........................................................................62.291,97

Saldos de dudoso cobro..............................................................0,00
Exceso de financiación afectada.................................................0,00
Remanente de tesorería para gastos generales..........................................62.291,97

C. LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Previsiones iniciales.........................................................600.000,00
Modificaciones en aumento................................................21.491,27
Modificaciones en disminución...................................................0,00
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Previsiones definitivas...............................................................................621.491,27

Derechos netos reconocidos............................................618.171,65

Exceso previsiones sobre derechos..............................................................3.319,62

D.  LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Créditos presupuestarios iniciales....................................600.000,00
Modificaciones...................................................................21.491,27

Créditos presupuestarios definitivos..........................................................621.491,27

Obligaciones reconocidas netas......................................598.374,53

Remanente de crédito.................................................................................23.116,74

E. DETERMINACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Remanente de crédito incorporable......................................................................0,00
Comprometido............................................................................0,00
No comprometido........................................................................0,00

Remanente de crédito no incorporable........................................................23.116,74

En Eivissa, a 8 de abril de 2013.

LA PRESIDENTA, Doy fe,

EL SECRETARIO,

  Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez    Fdo.:Joaquim Roca Mata

Alcaldesa-Presidenta Secretario Acctal.”

“INFORME DE INTERVENCIÓN 9 Bis/2013

1.-LEGISLACIÓN APLICABLE:
• Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF).
• Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de 

desarrollo  de  la  estabilidad  presupuestaria,  en  su  aplicación  a  las  Entidades  Locales 
(Reglamento).

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales; (TRLRHL).

• Manual  de  cálculo  del  Déficit  en  Contabilidad  Nacional  adaptado  a  las  Corporaciones 
Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de 
Economía y Hacienda.
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• Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

2.-ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
PRIMERO.-  De acuerdo con el artículo 3 LOEPSF “1La elaboración, aprobación, ejecución  de los 
Presupuestos  y  demás actuaciones  que afectan a  los  gastos o  ingresos de los  distintos  sujetos 
comprendidos en el  ámbito de aplicación de la LOEPSF se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea.
2  Se entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de las  Administraciones  Públicas  la  situación   de 
equilibrio o superávit estructural.
3 En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de la LOEPSF se entenderá por 
estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero”.
Podríamos definir el concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio en 
términos de presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no 
financiera,  en términos de contabilidad  nacional,  de tal  forma que,  si  los ingresos no financieros 
superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, 
es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de  necesidad de 
financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites 
fijados por el Gobierno, para cada ejercicio económico, no es necesario tramitar Plan Económico-
Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que 
pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza 
anualmente.
Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1a 7 
del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación lo cual 
puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos 
son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación, lo cual supondrá un incremento del 
volumen de deuda neta de la Corporación.
Para el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria es necesario realizar una serie de ajustes derivados 
de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y 
los criterios de Contabilidad Nacional (SEC95). Estos ajustes se realizarán en los términos marcados 
por el “Manual de cálculo  del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales”

SEGUNDO.-  El artículo 16.1 y 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, establece que, la Intervención elevará al 
Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus 
organismos y entidades dependientes.
Este  Informe  se  emitirá  con  carácter  independiente  y  se  incorporará  al  previsto  en  el  artículo 
191.3TRLRHL con motivo de la liquidación.
En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento del principio de estabilidad,  de 
acuerdo con los artículos 21 y 23 LOEPSF, las entidades locales estarán obligadas a la elaboración de 
un Plan Económico-Financiero en el plazo de un mes desde que se constate el incumplimiento. El 
Plan Económico-Financiero deberá permitir que en un año se logre el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria.

TERCERO.- Estabilidad (+) o Inestabilidad (-) Presupuestaria sin ajustes de cada uno de los entes que 
componen la liquidación del Presupuesto General es la siguiente:

AYUNTAMIENTO D’EIVISSA

INGRESOS (1) GASTOS (2)
CAP Descripción Derechos Rec CAP Descripción Obligaciones 
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Netos Rec Netas

I Impuestos 
Directos 20.042.356,10 I

Gastos de 
personal 15.251.720,47

II Impuestos 
Indirectos 346.094,43 II

Gastos en 
bienes 

corrientes y 
servicios

17.765.803,57

III
Tasas precios 

públicos y 
otros ingresos

11.873.869,61 III
Gastos 

financieros 1.159.822,05

IV Transferencias 
corrientes 11.613.755,03 IV

Transfer 
corrientes 5.131.119,80

V Ingresos 
patrimoniales 2.350.171,82

VI Enajenación 
de inversiones 0,00 VI

Inversiones 
reales 3.171.005,20

VII Transferencias 
de capital 5.135.454,31 VII

Transfer de 
capital 160.081,80

TOTAL 51.361.701,30 42.639.552,89

ESTABILIDAD(+) O 
INESTABILIDA(-) 

PRESUPUESTARIA SIN 
AJUSTAR 3=1-2

+8.722.148,41

AJUSTES A REALIZAR SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:

A) INGRESOS

Capítulos 1,2 y 3 del Estado de Ingresos
En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el 
“criterio de caja”(recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el presupuesto 
rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y 
liquida del derecho.

RECAUDACION
Dchos Rec 
Netos (1)

Presupuesto
corriente

Presupuesto 
cerrados

Total
(2)

Ajustes
3=2-1

I 
Impuesto
s Directos

20.042.356,10 17.447.903,75 1.730.046,8
6

19.177.950,6
1 -864.405,49

II 
Impuesto

s 
Indirectos

346.094,43 287.957,68 17.549,62 305.507,30 -40.587,13
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III Tasas y 
otros 

ingresos
11.873.869,61 9.476.410,51 1.155.245,7

4
10.631.656,2

5
-

1.242.213,36

Total 
Ajuste 32.262.320,14 27.203.271,94 2.902.842,2

2
30.115.114,1

6
-

2.147.205,98

Capítulo 4 y 7 de ingresos:

Ajuste : Reintegro de participación en ingresos del Estado correspondiente a los ejercicios 
2008 y 2009.
El  importe  reintegrado  durante  2012  al  Estado  en  concepto  de  devolución  de  las  liquidaciones 
negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, en concepto de Participación en tributos del 
Estado, que opera sumándolo a los Derechos Reconocidos netos.

Devolución liquidación PIE 2008 en 2012 70.330,24

Devolución liquidación PIE 2009 en 2012 241.230,32

Total +311.560,56

B) GASTOS

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.
Son los gastos recogidos en la cuenta (413), en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 
31 de diciembre. Dichos gastos aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional.
El  ajuste  a  realizar  supone  incrementar  las  obligaciones  pendientes  de  pago  por  importe  de 
98.150,99.

Ejecución de avales. La ejecución de aval tiene efectos contables distintos, en el Presupuesto y en la 
contabilidad nacional.
En el ejercicio en que se ejecuta el aval, el Ayto registra un gasto en el   Capítulo 9 del Presupuesto de 
Gastos. En contabilidad nacional la ejecución del aval, tendrá consideración de ingreso no financiero, 
en concepto de transferencia de capital. 

Tratamiento presupuestario
Capítulo  Pasivo financiero 800.000,00

Contabilidad nacional
Capítulo 7 Transferencias de capital

800.000,00

Aportación de capitales a empresas públicas
Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital se recogen en el Capítulo 8 del 
Presupuesto de gastos como activos financieros, sin afectar al déficit presupuestario no financiero.
El tratamiento en contabilidad nacional debe registrarse como transferencias de capital.

Tratamiento presupuestario
Capítulo Activos financieros (cap 8) 1.510.000,00

69



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 30 d’abril de 2013

Contabilidad nacional 
Capítulo 7 Transferencias de capital 1.510.000,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

INGRESOS (1) GASTOS (2)

CAP Descripción Derechos 
Rec Netos CAP Descripción Obligaciones 

Rec Netas

I Impuestos 
Directos 0,00 I

Gastos de 
personal 922.979,46

II Impuestos 
Indirectos 0,00 II

Gastos en 
bienes 

corrientes y 
servicios

727.967,18

III
Tasas precios 

públicos y 
otros ingresos

431.714,60 III
Gastos 

financieros 1.170,25

IV Transferencias 
corrientes 1.599.241,31 IV

Transfer 
corrientes 456.509,21

V Ingresos 
patrimoniales 0,00

VI Enajenación 
de inversiones 0,00 VI

Inversiones 
reales 25.344,20

VII Transferencias 
de capital 12.191,20 VII

Transfer de 
capital 0,00

TOTAL 2.043.147,11 2.133.970,30

ESTABILIDAD(+) O 
INESTABILIDA(-) 

PRESUPUESTARIA SIN 
AJUSTAR 3=1-2

-90.823,19

AJUSTES A REALIZAR SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:
C) INGRESOS

Capítulos 1,2 y 3 del Estado de Ingresos
En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el 
“criterio de caja”(recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el presupuesto 
rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y 
liquida del derecho.

RECAUDACION
Ds Rec 

Netos (1)
Presupuesto

corriente
Presupuesto 

cerrados
Total
(2)

Ajustes
3=2-1
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I Impuestos 
Directos

II Impuestos 
Indirectos
III Tasas y 

otros 
ingresos

431.714,60 431.714,60 0,00 431.714,60 0,00

PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA

INGRESOS (1) GASTOS (2)

CAP Descripción Derechos 
Rec Netos CAP Descripción Obligaciones 

Rec Netas

I Impuestos 
Directos 0,00 I Gastos de 

personal 292.983,10

II Impuestos 
Indirectos 0,00 II

Gastos en 
bienes 

corrientes y 
servicios

304.714,92

III
Tasas precios 

públicos y 
otros ingresos

52.530,55 III Gastos 
financieros 121,97

IV Transferencias 
corrientes 565.086,56 IV Transfer 

corrientes 0,00

V Ingresos 
patrimoniales 0,00

VI Enajenación 
de inversiones 0,00 VI Inversiones 

reales 554,54

VII Transferencias 
de capital 554,54 VII Transfer de 

capital 0,00

TOTAL 618.171,65 598.374,53

ESTABILIDAD(+) O 
INESTABILIDA(-) 

PRESUPUESTARIA SIN 
AJUSTAR 3=1-2

19.797,12

AJUSTES A REALIZAR SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:
D) INGRESOS

Capítulos 1,2 y 3 del Estado de Ingresos
En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el 
“criterio de caja”(recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el presupuesto 
rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y 
liquida del derecho.

RECAUDACION
Ds Rec 

Netos (1)
Presupuesto

corriente
Presupuesto 

cerrados
Total
(2)

Ajustes
3=2-1

I Impuestos 0,00 0,00 0,00
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Directos 0,00 0,00
II Impuestos 
Indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Tasas y 
otros 

ingresos
52.530,55 52.530,55 0,00 52.530,55 0,00

PATRONATO MACE

INGRESOS (1) GASTOS (2)

CAP Descripción Derechos 
Rec Netos CAP Descripción Obligaciones 

Rec Netas

I Impuestos 
Directos 0,00 I Gastos de 

personal 135.299,32

II Impuestos 
Indirectos 0,00 II

Gastos en 
bienes 

corrientes y 
servicios

67.733,15

III
Tasas precios 

públicos y 
otros ingresos

0,00 III Gastos 
financieros 45,00

IV Transferencias 
corrientes 213.720,96 IV Transfer 

corrientes 0,00

V Ingresos 
patrimoniales 0,00

VI Enajenación 
de inversiones 0,00 VI Inversiones 

reales 55..697,40

VII Transferencias 
de capital 18.000,00 VII Transfer de 

capital 0,00

TOTAL 231.720,96 258.774,87

ESTABILIDAD(+) O 
INESTABILIDA(-) 

PRESUPUESTARIA SIN 
AJUSTAR 3=1-2

-27.053,91

AJUSTES A REALIZAR SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:
E) INGRESOS

Capítulos 1,2 y 3 del Estado de Ingresos
En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el 
“criterio de caja”(recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que en el presupuesto 
rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio que se reconoce y 
liquida del derecho.

RECAUDACION
Ds Rec 

Netos (1)
Presupuesto

corriente
Presupuesto 

cerrados
Total
(2)

Ajustes
3=2-1

I Impuestos 
Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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II Impuestos 
Indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III Tasas y 
otros 

ingresos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD(-) PRESUPUESTARIA CON AJUSTES DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

Resumen a nivel de capítulos de la Liquidación del estado de Ingresos para el ejercicio 
2012.

Cap Denominación Ayto Eivissa Ajuste /
Eliminación Deportes Música MACE Ajuste /

Eliminación Total

1 Impuestos directos 20.042.356,10
- 864.405,49

0,00 0,00 0,00
0,00

19.177.950,61
0,00 0,00

2 Impuestos indirectos 346.094.43
- 40.587,13

0,00 0,00 0,00
0,00

305.507,300,00 0,00

3 Tasas y otros ingresos 11.873.869,61
-1.242.213,36

431.714,60 52.530,55 0,00
0,00

11.115.901,400,00 0,00

4 Transf. Corrientes 11.613.755,03
0,00

1.599.241,31 565.086,56 213.720,96
-2.378.048,83

11.925.315,59311.560,56 0,00

5 Ingresos patrimoniales 2.350.171,82
0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

2.350.171,820,00 0,00

6 Enaj. inversiones reales 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00
0,00

0,000,00 0,00

7 Transf. de capital 5.135.454,31
0,00

12.191,20 554,54 18.000,00
- 30.745,74

5.135.454,310,00 0,00
0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 51.361.701,30
- 2.147.205,98

2.043.147,11 618.171,65 231.720,96
- 2.408.794,57 50.010.301,03311.560,56 0,00

Resumen a nivel de capítulos de la Liquidación del estado de Gastos para el ejercicio 
2012.

Cap Denominación Ayto Eivissa Ajuste /
Eliminación Deportes Música MACE Ajuste /

Eliminación Total

1 Gastos personal 15.251.720,47
0,00

922.979,46 292.983,10 135.299,32
0,00

16.602.982,35
0,00 0,00

2 Gastos corrientes 17.765.803,57
0,00

727.967,18 304.714,92 67.733,15
0,00

18.866.218,820,00 0,00

3 Gastos financieros 1.159.822,05
0,00

1.170,25 121,97 45,00
0,00

1.161.159,270,00 0,00

4 Transf. Corrientes 5.131.119,80
- 2.378.048,83

456.509,21 0,00 0,00
0,00

3.209.580,180,00 0,00

6 Inversiones reales 3.171.005,20
0,00

25.344,20 554,54 55.697,40
0,00

3.252.601,340,00 0,00

7 Transf. de capital 160.081,80
- 30.745,74

0,00 0,00 0,00
0,00

2.439.336,062.310.000,00 0,00

TOTAL GASTOS 42.639.552,89
- 2.408.794,57

2.133.970,30 598.374,53 258.774,87
0,00 45.531.878,022.310.000,00 0,00
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CONCLUSIONES.

Que  en  base  a  los  cálculos  detallados  anteriormente,  esta  Intervención  entiende  que  la 
Liquidación del Presupuesto General Consolidado de la Corporación para el ejercicio 2012 cumple 
el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en 
términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC-95.

50.010.301,03 – 45.531.878,02 = 4.478.423,01 CAPACIDAD DE FINANCIACION.

Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Eivissa, 8 de abril de 2013.
Fdo: María José Vegas Hernando
LA INTERVENTORA MUNICIPAL”

Intervencions:

Sr. Molina: Aquesta liquidació reflecteix el que ha fet l’equip de govern durant el 2012. Val la pena 
parar-se un minut a parlar d’això, perquè és el seu primer pressupost complet.
Durant aquest any passat en distintes ocasions, l’equip de govern i ells no han estat d’acord amb 
moltes coses respecte dels ingressos i les despeses, i això es trasllada al pressupost.
Quan l’equip de govern va aprovar l’endeutament per a pagament a proveïdors, els hi digueren que 
no feia falta.  L’Ajuntament es va endeutar  en més de 4 milions d’euros, més 2 milions d’euros 
d’ingressos per IBI.  Si  sumen aquestes dues quantitats estan parlant de 7 milions d’euros,  que 
entraren de més en el pressupost de l’Ajuntament per damunt del que estava pressupostat.
Si el pressupost que es va presentar en el Ple de desembre de 2011 estava equilibrat, aquests 7 
milions d’euros s’haurien d’haver traslladat a coses.
Ha  passat  un  any,  han  fet  despesa,  han  presentat  un  nou  pressupost.  Perquè  serveix  el 
pressupost? Hi ha unes diferències molt grans, entre el que es pressuposta i el que es gasta.
La despesa en serveis socials, foment de feina, educació i promoció econòmica, des de que ha 
entrat el Partit Popular, s’ha reduït en 2 milions d’euros. No obstant, el romanent de tresoreria s’ha 
incrementat un 216%.
Varen trobar un Ajuntament sanejat i a més han tengut ingressos addicionals que no esperaven. A 
més han incrementat l’endeutament d’una manera innecessària.
Hi ha més de 6.000.000 d’euros de romanent, i hauran d’amortitzar deute.
Creu que enganyen als ciutadans quan parlen d’una situació ruïnosa, fan retallades en despesa 
social, en promoció econòmica, en polítiques actives de feina.

Sr. Ferrer: Han portat l’Ajuntament com si fos una empresa privada. Han reduït despeses i han 
tengut més beneficis. Han reduït serveis als ciutadans, i això és una equivocació.
No s’hauria  d’haver  demanat el  crèdit  per despesa corrent,  perquè han pujat  l’endeutament  de 
l’Ajuntament inútilment.

Sr. Daura: Al 2010 varen tenir una liquidació negativa, i al 2011 ho varen arreglar.
El romanent de tresoreria de 6.800.000 euros és a 31 de desembre. Això els hi ha permès arribar 
fins avui sense cap sobresalt, però al maig hauran de demanar la pòlissa. Creu que han fet una 
gestió econòmica bona, encara que tot és millorable.
Espera que en els pressupostos de 2014 hi haurà més partida per dedicar a benestar social, al Pla 
Municipal de Drogues. Quan als temes d’educació i formació, encara que són molt importants faran 
el que podran, però no són competència de l’Ajuntament.
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

7.3.- Donar compte de l’Informe d’Intervenció i Tresoreria sobre morositat.

“INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN

Los funcionarios que suscriben, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto  1174/1987,  de  18  de  septiembre  y  a  los  efectos  establecidos  en  los  artículos  194  y 
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, emite el 
siguiente informe en el estricto orden económico, con relación a:

Artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de  
diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  
operaciones comerciales, y las facturas impagadas con fecha de antigüedad superior a 30  
días.

HECHOS

 El día 6 de julio de 2010, se publicó en el BOE la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el 
día 7 de julio de 2010. El objetivo último de la ley es la disminución de los plazos de pago, y la lucha 
contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  dentro  de  las  cuales  se  encuentran  las 
realizadas por las administraciones públicas.

Del texto de la Ley se deducen unas obligaciones de rendición de información y dación de 
cuentas por parte de las administraciones públicas, entre las cuales se encuentra el Ajuntament d' 
Eivissa.

LEGISLACION APLICABLE

· Artículos 3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
· Artículo  200,  y  Disposición  Transitoria  Octava de la  Ley 30/2007,  de 30 de octubre,  de 
Contratos del Sector Público.

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas, el artículo 4 de la Ley 15/2010, 
dispone:

Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

a. El  Interventor  General  del  Estado elaborará  trimestralmente  un informe sobre el  
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones  
de la Administración General del Estado, que incluirá necesariamente el número y 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el 
plazo.

b. Las  Comunidades  Autónomas  establecerán  su  propio  sistema  de  información  
trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago en esta  
Ley.
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c. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales  
elaborarán trimestralmente un informe sobre el  cumplimiento de los plazos 
previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local,  
que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

d. Sin  perjuicio  de  su  posible  presentación  y  debate  en  el  Pleno  de  la 
Corporación  local,  dicho  informe  deberá  remitirse,  en  todo  caso,  a  los  
órganos  competentes  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  y,  en  su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela 
financiera  de  las  Entidades  Locales.  Tales  órganos  podrán  igualmente 
requerir la remisión de los citados informes.

e. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras 
para  la  elaboración  de  un  informe  periódico  y  de  carácter  público  sobre  el  
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.

Queda claro que del mencionado precepto se deriva la obligación de la elaboración por 
parte  de  la Tesorería  y/o  la  Intervención  del  informe  que  ponga  de  manifiesto  el  
cumplimiento  de  los  plazos  previstos  en esta  Ley para  el  pago  de  las  obligaciones  del 
Ajuntament  d'  Eivissa,  que  incluirá  necesariamente  el  número  y  cuantía  global  de  las 
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el  plazo,  así como la obligación de 
remitir el mismo a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 
respectivo  ámbito  territorial, a  los  de  las  Comunidades  Autónomas  que,  con  arreglo  a  sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales, 
sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento.

Es todo cuanto se ha de informar, 

PROPOPUESTA

1) Que del informe TESINF2013/059 y sus anexos se de traslado a los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y hacienda .

2) Que se de traslado igualmente al Pleno del Ayuntament d' Eivissa, pues aunque 
el artículo 4 de la Ley dice al respecto del mismo “sin perjuicio de su posible 
presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento”.

 En Eivissa, a 10 de abril de 2013

EL TESORERO LA INTERVENTORA
           Fdo. José Torres Riera                                         Fdo. MªJose Vegas Hernando
           Tesorero Acctal”.

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

7.4.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
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“DECRET.- Vist  el  Decret de data 27 de juny de 2011, mitjançant  el  qual  es va delegar en la 
Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció 
interna i gestió dels serveis i  assumptes en matèria de benestar social,  participació ciutadana i 
polítiques d’igualtat, sense que l’anterior delegació inclogués la facultat de resoldre mitjançant actes 
que afectin a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es poguessin atorgar;

Vist el Decret de data 27 de juny de 2011, mitjançant el qual es va delegar en favor de la 
mateixa Regidora la firma de la totalitat dels documents derivats de procediments relacionats amb 
la seva delegació genèrica;

Atès  que  mitjançant  Decret  de  data  3  d’octubre  de  2012  es  va  revocar  la  delegació 
específica efectuada a la mateixa Regidora en relació als assumptes de polítiques d’igualtat;

Vist  l’escrit  presentat  en  data 22 d’abril  de  2013 (R.G.E.  núm.  9420)  pels  Regidors  Sr. 
Ignacio Rodrigo Mateo i Sra. Miriam Valladolid Portas, comunicant la seva intenció de posar els 
seus actuals càrrecs a disposició d’aquesta Alcaldia. Atès que els citats Regidors han estat objecte 
d’expulsió del grup municipal popular i  considerant   convenient,  la revocació de les delegacions 
acordades en el seu dia, mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació 
vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles  25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre 
municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 
Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i de conformitat al 
previst  a l’article 114 del citat  RD 2568/1986 de 28 de novembre en el   que s’estableix que la 
revocació o modificació de les delegacions haurà d’adoptar-se amb les mateixes formalitats que les 
exigides pel seu atorgament 

RESOLC:

PRIMER.-  Revocar la delegació específica efectuada a la Regidora Sra. Miriam Valladolid 
Portas en relació als assumptes de benestar social  i  participació ciutadana, així  com revocar la 
delegació de la firma  de la totalitat dels documents derivats de procediments relacionats amb la 
seva delegació.

SEGON.-  Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui als 
Regidors i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de 
la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix. 

Eivissa a 29 d’abril de 2013
L’ALCALDESSA, En don fe

EL SECRETARI-ACCTAL.,
Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martinez Sgt.. Joaquim Roca Mata”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

7.5.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següents:

“DECRET.- Atès que mitjançant el Decret de data 27 de juny de 2011 es va delegar en el Regidor 
Sr.  Ignacio Rodrigo Mateo,  entre d’altres, les àrees de  Turisme i  Comerç, incloent  la delegació 
realitzada la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers, entre d’altres, 
en relació a permisos i autoritzacions relacionades amb els usos, ocupació i activitats lúdiques a 
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realitzar  a  la  via  pública,  procediments  en  matèria  de  venta  ambulant  i  mercats  ocasionals  i 
periòdics, i mercat municipal. 

Atès que mitjançant Decret de data 3 d’octubre de 2012 es va revocar la delegació genèrica 
efectuada al mateix Regidor en matèria de comerç, quedant revocades les facultats que ostentava 
de  resoldre  mitjançant  actes  administratius  que  afecten  a  tercers,  en  relació  a  permisos  i 
autoritzacions relacionades amb els usos, ocupació i activitats lúdiques a realitzar a la via pública, 
procediments en matèria de venta ambulant i mercats ocasionals i periòdics, i mercat municipal. 

Vist  l’escrit  presentat  en  data 22 d’abril  de  2013 (R.G.E.  núm.  9420)  pels  Regidors  Sr. 
Ignacio Rodrigo Mateo i Sra. Miriam Valladolid Portas, comunicant la seva intenció de posar els 
seus actuals càrrecs a disposició d’aquesta Alcaldia. Atès que els citats Regidors han estat objecte 
d’expulsió  del  grup municipal  popular  i  considerant  convenient  la  revocació  de les  delegacions 
acordades en el seu dia, mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació 
vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles  25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre 
municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 
Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i de conformitat al 
previst  a  l’article  114 del  citat  RD 2568/1986 de 28 de novembre en el  que s’estableix  que la 
revocació o modificació de les delegacions haurà d’adoptar-se amb les mateixes formalitats que les 
exigides pel seu atorgament 

RESOLC:

PRIMER.-  Revocar la delegació genèrica efectuada al Regidor Ignacio Rodrigo Mateo en 
matèria de Turisme. 

SEGON.-  Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui als 
Regidors  i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici 
de la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix. 

Eivissa a 29 d’abril de 2013
L’ALCALDESSA, En don fe

EL SECRETARI-ACCTAL.,
Sgt.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martinez Sgt.. Joaquim Roca Mata”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

8è. Mocions sense proposta d’acord:

8.1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control relativa a la possible obertura 
d’una nova sala de festes al Passeig Joan Carles I.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE RELATIVA A
LA POSSIBLE OBERTURA D’UNA NOVA SALA DE FESTES

AL PASSEIG JOAN CARLES I.

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

A la vista de l’expedient que s’està tramitant a instància dels nous propietaris o promotors d’una 
sala de festes a l’antiga discoteca ‘Heaven’ del passeig marítim.

A la vista de la preocupació que aquest fet està suscitant entre vesins del municipi i les al·legacions 
presentades  per  persones  o  entitats  que  es  senten  perjudicades  davant  d’aquesta  possible 
obertura.

Davant les constants mostres de confiança de la propietat, que assegura que obrirà la nova sala de 
festes a finals del proper mers de maig.

SOL·LICITA

Informació i  postura de l’equip de govern davant aquestos fets. Criteri  polític amb el que s’està 
tractant aquest assumpte, tot tenint en compte que el PGOU vigent senyala que la ciutat es troba 
saturada d’aquest tipus d’instal·lacions i en prohibeix les noves obertures.

Eivissa, 24 d’abril de 2013
Sgt. Marc Costa Tur

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l’Ajuntament d’Eivissa.”

Intervencions:

Sra. Costa: Els hi han arribat notícies preocupants, referida a la discoteca que hi ha en el Passeig 
Marítim que es diu La Bomba. La majoria dels vesins de la zona estan molt alarmats per la possible 
reobertura d’aquesta discoteca. A ells també els preocupa aquest tema i per això a l’anterior Ple ja 
presentaren una moció  de control,  varen preguntar  a  la  comissió  d’urbanisme,  però  no els  va 
quedar clar, i per això han decidit avui tornar a plantejar el tema en aquest Ple.
Aquesta instal·lació primer va ser la discoteca Angels, després es va dir Penelope i va aconseguir la 
llicència d’activitat a l’any 1989. Al 2002 es va intentar legalitzar unes obres que s’havien fet sense 
llicència  d’obres,  i  intentaren  aconseguir  la  llicència  d’instal·lació.  Com  que  les  obres  fetes 
modificaven  el  local  respecte  a  la  seua  configuració  inicial,  es  va  denegar  per  la  Comissió 
d’Activitats Classificades del Consell Insular.
Ja en aquell moment, els vesins de la zona varen posar nombroses denúncies, que posaven de 
manifest  totes  les  irregularitats  i  que  demostraven  que  l’establiment  no  reunia  les  condicions 
exigides per la llei. Totes aquestes denuncies varen ser les que varen privar en els promotors en 
aquell moment d’aconseguir la corresponent llicència.
Al 2007 varen obrir amb el nom de Heaven, i se’ls hi va clausurar per decret d’alcaldia, demostrant 
que no hi havia llicència, i que no complien amb els requisits que la llei requereix.
Fa un dies llegiren en premsa, que aquesta discoteca té un informe favorable dels serveis tècnics i 
jurídics de l’Ajuntament.
És cert que existeixen aquests informes favorables del serveis tècnics i jurídics?
Com pot ser que amb els antecedents que acaba de narrar, i si existeix un informe de 6 d’agost de 
2007 de serveis tècnics que diu a les seues conclusions:
“Por todo lo expuesto, estos servicios técnicos entienden que existe un expediente de licencia de 
instalación de actividad para sala de fiestas núm. 269/85, que las condiciones de la  misma se 
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modificaron según un expediente núm. 260/02, de modificación de sala de fiestas que se encuentra 
en trámite, que originó la infracción urbanística núm. 62/02 y posteriormente 55/05, al realizar las 
obras previamente a la obtención de las licencias oportunas, lo que motivó que la instalación sea 
considerada  como  fuera  de  ordenación  y  actualmente  para  instar  su  legalización  se  debe  de 
tramitar  una  nueva  licencia  de  instalación,  ya  que  las  obras  realizadas  han  modificado 
sustancialmente la actividad autorizada de expediente núm. 269/85 y ha de cumplir  con toda la 
normativa vigente.”
Quins són els informes que fa referència la notícia? Que diuen exactament? Qui els firma? Com pot 
ser  que el  2007 es considerava  fora d'ordenació  i  ara amb una llicència  d'obra menor  s'hagin 
modificat unes obres, que havien modificat substancialment la instal·lació. Els agradaria saber qui 
ha signat aquesta llicència d'instal·lació.

Sr.  Marí: Es  va  atorgar  una  llicència  d'obra  menor,  perquè  les  instal·lacions  tenien  un  perill 
imminent a l'interior de la sala, i per garantir la seguretat de les persones que volien redactar el 
projecte. En el mes de febrer varen entrar a l'Ajuntament dos projectes, un d'activitat de legalització, 
subsanació d'infraccions, adaptació a nova normativa tècnica i reforma de millora a sala de festes, i 
un  altre  que era  d'obra  de legalització,  subsanació  d'infraccions,  adaptació  a  nova normativa  i 
reforma  de millora a sala de festes.
Tal com va mencionar en el mes de febrer, arrel de la moció que va presentar el Sr. Costa, en el 
solar de referència hi ha construït un immoble que té llicència de discoteca, si be s'ha de considerar 
que actualment no es pot obrir,  perquè no concorda la llicència d'activitat amb l'estat actual del 
local.
Per resoldre les sol·licituds presentades, els passos a seguir són els mateixos que va dir al febrer,  i 
és que s'hauran d'emetre els informes tècnics i jurídics corresponents, i s'acceptarà o denegarà en 
funció del que diguin aquests informes.
Hi va haver una exposició pública arrel d'uns informes dels serveis tècnics, respecte al compliment 
dels usos previstos en el planejament i resta de normes de competència municipal, i un informe 
jurídic sobre la constatació de la legislació aplicada i adequació de la sol·licitud a aquesta perquè es 
pugui tramitar. Si s'ha fet l'exposició pública vol dir que els informes són favorables.
Ara s'han de resoldre les nou al·legacions que hi va haver.
Una vegada informades les al·legacions es farà el dictamen integrat de l'activitat, que es redactarà 
en base als informes jurídic, tècnic i urbanístic. Si tot es favorable s'atorgarà el permís d'instal·lació 
per la Junta de Govern. És una acte reglat, no depèn de l'equip de govern. Si tots els informes són 
favorables s'haurà de concedir la llicència. No són actes discrecionals.
Respecte a si es fan obres o no, el zelador municipal ha fet tres inspeccions diferents dies i diu que 
no es fan obres.

Sra. Costa: Com que no han tengut accés a l’expedient, ha fet totes aquestes preguntes al Ple.
No pensa que quan al 2007, per Decret d’Alcaldia varen clausurar la discoteca, si no hagués set 
legal,  els  promotors  haurien  anat  contra  la  resolució?  Si  haguessin  tengut  raó  no creu que el 
Consell Insular els hi hauria tengut de donar la llicència d’activitats?
No creu que si  els problemes que varen assenyalar,  com diu l’informe tècnic de que està fora 
d’ordenació, i que la llicència no està en vigor, no haguessin reclamat?
Si els problemes que es varen assenyalar en aquell moment, haguessin set subsanables, no els 
haurien resolt el promotors?
En  el  2007,  els  promotors  tenien  l’avantatge  que  el  Pla  General  encara  no  estava  aprovat 
definitivament.
No creu que puguin tornar l’edifici a l’estat original. Han canviat l’entrada principal, han fet nous 
banys, noves escales, noves barres de bar, han canviat la cabina de discjòqueis, s’han transformat 
les diverses sales de ball, ampliant la superfície, etc. A més són obres que mai han set legalitzades, 
per tant entén que han de canviar totes aquestes coses per poder tornar a tenir en vigor aquella 
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llicència que entenen que està invalidada i anul·lada totalment. Amb una llicència d’obra menor no 
es poden haver retrocedit totes aquestes obres.
El Sr. Marí diu que no es fan obres, però hi ha vesins que diuen que treuen contenidors de runes.
Demana que facin una inspecció ocular per veure l’estat de la instal·lació.
Si l’antiga llicència no està vigent, s’ha de tramitar una nova llicència d’activitat.
Una nova llicència d’activitat no pot ser contraria als usos que diu el planejament, perquè el Pla 
General, que ara si que ja està aprovat, prohibeix noves discoteques dins de la ciutat.
Creu que és impossible obtenir la llicència de funcionament.

Sr. Ferrer: Aquest projecte ha creat més alarma, perquè afecta a molts ciutadans que viuen al 
Passeig Marítim, i a la resta de ciutadans. No està d’acord que es pugui acollir a barra lliure una 
discoteca que ha tengut tots els impediments legals perquè no s’obrís, i no hi ha hagut una resposta 
per part dels promotors per intentar defendre la suposada legalitat de la seua llicència.
Té el problema dels aparcaments i de l’aforament.

Sr. Marí: L’equip de govern es basarà en els informes tècnics, per saber si la llicència es pot donar 
o no. Es tramitarà com qualsevol altre expedient. Evidentment que aplicaran el PGOU de 2009, 
doncs són actes reglats.
Per tant si ja han fet l’exposició pública, i estan en la fase de resoldre les al·legacions que s’han 
presentat, vol dir que fins ara el projecte està complint. Han d’esperar a que donin la contestació de 
les al·legacions. La tramitació continuarà el seu procés.
A part dels zeladors, també hi ha hagut inspeccions per part de la UMA i no hi ha activitat ni obres.

Sra. Costa: Faran la inspecció ocular?

Sr. Marí: La varen fer quan varen donar l’obra menor, i si varen ajustar.

8.2.- Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  per  Eivissa  de  control  sobre  el  barri  de  ses 
Figueretes.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE 
SOBRE EL BARRI DE SES FIGUERETES.

Carmen Boned Verdera, regidora del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa, a l’empar del que 
estableix l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i per 
exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent MOCIÓ DE 
CONTROL:

És una opinió generalitzada entre vesins i visitants ocasionals que el barri de ses Figueretes es 
troba totalment  abandonat  per  part  de l’Ajuntament  d’Eivissa.  Alguns membres del  nostre grup 
municipal, acompanyats també per altres militants d’esquerres, hem sortit darrerament als carrers 
de ses Figueretes i hem parlat amb molts de ciutadans, coneixem de prop la realitat actual i ens 
hem  trobat  amb  un  desànim  generalitzat  i  amb  la  sensació  que  l’ajuntament  els  té  en  total 
desconsideració, ignorats i oblidats.

El projecte més important de remodelació de la zona, el que havia de servir com a punt d’inflexió 
per revitalitzar aquesta important zona del municipi, la reforma del seu passeig marítim, ha decaigut 
com tants d’altres per la desídia d’aquest equip de govern, que des de juny de 2011 no ha informat 
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de cap gestió per aconseguir aquesta inversió tant necessària per part del Govern Central. Hem de 
recordar que estam parlant  d’un barri  turístic,  però a la  vegada d’un lloc amb un encant  i  una 
història especial per la seva diversitat, per l’equilibri multicultural dels veïns i, sobre tot, pel nostre 
patrimoni,  la costa que l’envolta.  El  nostre litoral,  el  gran afectat  darrerament per les polítiques 
depredadores de terrenys públics, és també un patrimoni que hem de cuidar.

Vist que al barri hi ha nombrosos desperfectes que no es subsanen mai, que el mobiliari urbà es 
troba en un estat lamentable; que prolifera la manca de seguretat, la brutor o la pràctica d’activitats 
que es donen al carrer sense cap control, presentam avui aquesta moció de control, que té com a 
objectiu demanar per part de l’equip de govern municipal, quines actuacions tenen previstes al barri 
de ses Figueretes i quin calendari d’actuacions tenen intenció de dur a terme. Volem saber què 
pensa fer el Partit Popular amb aquest espai privilegiat del municipi, quines són les seves prioritats 
al barri i com pensen respondre a les demandes i a les queixes de la ciutadania.

Eivissa, 25 d’abril de 2013
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l’Ajuntament d’Eivissa.”

Intervencions:

Sra. Boned: Aquesta moció és un recull de feina feta al carrer. És un estudi que han fet a vesins i 
usuaris ocasionals del barri de ses Figueretes. Els han escoltat, han parlat amb ells i han pres nota.
Creu que les persones que viuen en el barri, hi treballen o hi transiten necessiten i mereixen que 
passin algunes coses bones.
Sra.  Alcaldessa,  s’ha  parat  a  pensar  que  aquestes  persones  paguen  rigorosament  els  seus 
impostos, que fan un esforç important per contribuir econòmicament en les seues obligacions, i que 
desgraciadament, quan han parlat amb ells pregunten a canvi de què.
Estant esperant un canvi d’actitud i que treballi per als seus ciutadans. S’han trobat amb ciutadans 
desanimats. Hi ha una sensació generalitzada de què és un barri ignorat, oblidat, i que l’Ajuntament 
els té en total desconsideració. Estan parlant també d’un barri turístic, d’un lloc amb un encant i una 
història  especial  per  la  seua  diversitat,  per  l’equilibri  multicultural  que  hi  ha  entre  els  vesins,  i 
sobretot parlen del patrimoni de la costa que l’envolta, perquè el litoral també és un patrimoni que 
s’ha de cuidar.
Han portat algunes enquestes, han fet un recull i un resum. Ara dirà quins són els problemes que 
més preocupen als ciutadans: La brutor del barri, la poca seguretat, la prostitució, les drogues, el 
passeig totalment abandonat, el mobiliari  urbà. Li està dient coses que no costen més diners al 
Consistori.
Quan preguntaren als ciutadans quines solucions pensaven que podien fer des de l’Ajuntament, 
varen dir: que no facin la vista gorda, que hi hagi més control, més vigilància, que multin, que es 
facin complir les ordenances.
És lamentable que hi ha parades d’autobús que no hi para cap transport públic, i a vegades hi ha 
turistes esperant. Sap que hi ha passos de vianants que no hi poden baixar cadires de rodes, que hi 
ha carteristes a l’estiu, que hi ha set racons al barri on s’hi practica la prostitució i no es fa res. Han 
pres alguna decisió per a la venda ambulant. El parc infantil ja s’ha quedat petit. Que ha set del 
projecte més important com és el de reforma del passeig marítim. Estan igual que al juny de 2011.
Quan han fet els diputats del PP a Madrid?
Volen saber quines actuacions tenen previstes en barri de Figueretes? Quin calendari? Que pensa 
fer l’equip de govern en aquest espai tant privilegiat del municipi? Quines són les seues prioritats en 
el barri? I com pensen respondre a les demandes i queixes del ciutadans?
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Sr. Larroda: Es podria passejar amb gent que no sigui d’esquerres, perquè és un barri multicultural.
Li farà un resum de les actuacions que s’han fet a Figueretes. Han posat en funcionament la zona 
blava, i els comerciants estan contents amb el tema de la rotació, encara que hi ha molts residents i 
la rotació potser sigui menor que a altres zones. Abans de setmana santa es va fer una neteja de 
platges. S’ha fet una actuació de poda bastant gran a tota la zona. La brigada ràpida va començar a 
treballar a l’agost de l’any passat i segueix actuant en el barri.
Fa un mes el President de l’Associació de Vesins els va felicitar per les actuacions en el barri. Té 
raó amb el tema del mobiliari urbà, perquè hi ha contenidors que fa molts anys que hi són, i estan 
molt deteriorats, però creu que amb la nova contracta de neteja se solucionarà.
Quan a tema de seguretat, actualment hi ha més presència policial,  tant de policia local com de 
policia nacional: Hi ha menys prostitució al carrer que abans.
Quan a la reforma del Passeig de ses Pitiüses,  durant  dotze anys el  PSOE-Pacte tampoc l’ha 
realitzat. Després li passarà el resum de les actuacions de la brigada ràpida. Està disposat ha anar 
a passejar pel barri amb la Sra. Bonet, per veure les incidències.

Sra. Boned: El barri és multicultural però al seu partit socialista també tenen molta varietat. Si han 
sortit al carrer és perquè pensen que en el moment actual els polítics estan molt mal considerats, 
potser per això ells han rectificat, i estan dialogant amb la gent.
La neteja de les platges és una cosa que s’ha de fer sovint, el litoral de Figueretes està a un indret 
on a l’hivern la posidònia envaeix tota la platja.
La contracta de neteja ja podria estar solucionada. Quan a la seguretat, no hi ha més presència 
policial. Li han comentat que el policia del barri ho fa molt bé, però serveix de comodí perquè quan 
es necessita a una altra banda el treuen. Pensen que tot això es pot millorar de cara a l’estiu.

Sr. Ferrer: Encara poden palmeres? No quedarà cap palmera. Demana que pari de podar.

Sr. Larroda: La poda de palmeres la fan amb el protocol que marca el Consell, que a més és molt 
costós.

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 tingui cabuda en el punt de precs i preguntes.

U.1.- Donat compte de la proposta de l’Alcaldia, del tenor literal següent:

PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE CANVI DE DEDICACIONS DELS REGIDORS I 
INDEMNITZACIONS

Atès el decret de data 29 d’abril de 2013, mitjançant el qual es revocaren les delegacions atorgades 
als  regidors  Miriam  Valladolid  Portas i  Ignacio  Rodrigo  Mateo,  i  conforme  m'autoritzen  les 
disposicions vigents i en concret els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 
local, l’article 74 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes 
Balears, i 13 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Corporacions  Locals,  es proposa l’adopció  dels  següents 
ACORDS: 

83



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 30 d’abril de 2013

PRIMER.- Establir, amb efectes del dia 1 de maig de 2013, que els Regidors  de la Corporació, la 
Sra. Miriam Valladolid Portas, que tenia dedicació exclusiva, i el  Sr. Ignacio Rodrigo Mateo, que 
tenia dedicació parcial, passin a ser regidors sense dedicació específica. 

SEGON.- Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen percebran les 
indemnitzacions següents: 

- El Sr. Ignacio Rodrigo Mateo, portaveu del grup municipal PREF passarà a percebre 970,81 euros 
mensuals en concepte d’indemnització per assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de 
la Corporació dels que formi part . 

-  La  Sra.  Miriam  Valladolid  Portas,  passarà  a  percebre  794,30  €  mensuals  en  concepte 
d’indemnització per assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels que 
formi part. 

TERCER.- Que  es  comuniqui  el  present  acord  als  interessats  i  als  serveis  econòmics  de  la 
Corporació als efectes oportuns.

Eivissa, 30 d’abril de 2013
L'ALCALDESSA,

Sgt.: Marienna Sanchez Jáuregui Martinez”

Intervencions:

Sra. Costa: S’abstendan en la urgència, perquè creu que és un assumpte que no té conseqüències 
directes damunt la seua feina. Els ha sorprès que es creï un nou grup municipal. Tenien entès que 
els regidors havien dimitit, i per tant no podien crear aquest grup. Demana un còpia de l’informe 
jurídic on s’explica això, per saber exactament perquè s’ha produït així. Preguen que els hi contesti 
avui mateix.

Sr. Ferrer: Volen saber com queda format l’equip de govern, perquè ara no saben qui porta l’àrea 
de turisme, i l’àrea de serveis socials.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Aquesta  setmana  estarà  fet  el  repartiment  d’àrees  als  regidors  que 
correspongui.

Sr. Secretari: El que consta a la Secretaria és que els regidors Rodrigo i Valladolid,  varen ser 
expulsats del grup municipal popular. Després hi ha una comunicació d’aquests regidors, que al 
haver  estat  expulsats,  desitgen  formar  un  nou  grup.  Entén  que  és  completament  legal  de 
conformitat a l’article 76.5 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears.

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

Sra. Sánchez-Jáuregui: Llegeix la proposta abans transcrita.

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

U.2.- Donat compte de la moció amb proposta d’acord, del tenor literal següent:

“MOCIÓ AMB PROPOSTA D'ACORD I AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA DELS GRUPS
MUNICIPALS PSOE-PACTE PER EIVISSA, EIVISSA PEL CANVI I EPIC EIVISSA RELATIVA

AL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL.

Marc  Costa  Tur,  portaveu  adjunt  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa;  Vicent  Ferrer 
Barbany, portaveu del grup municipal Eivissa pel Canvi i Antonio Villalonga Juan, portaveu del grup 
municipal  EPIC Eivissa,  a l'empar  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

Al passat ple ordinari de l'Ajuntament d'Eivissa de data 8 d'abril es va adoptar per unanimitat l'acord 
de constituir una comissió informativa especial.
Durant el debat de l'esmentat acord va quedar perfectament explica que els fets que motivaven la 
constitució de la  comissió informativa especial  són els  relatius al  pagament de serveis al  Grup 
Prensa Pitiusa i en concret:

• L'intent  d'aprovació  d'un  reconeixement  extrajudicial  de  deute  per  abonar  una  sèrie  de 
factures de l'esmentat grup per serveis suposadament no realitzats.

• L'aparició  de diverses factures ja abonades per les que, suposadament,  tampoc no s'ha 
rebut cap servei.

• La  possible  inadequació  de  l'encàrrec  de  publicitat  institucional  al  Grup  Prensa  Pitiusa 
d'acord amb la legislació vigent.

• Les  successives  declaracions  en  mitjans  de  comunicació  dels  responsables  polítics  en 
relació  amb  tots  aquestos  fets,  amb  evidents  incoherències,  desmentits,  justificacions  i 
atribucions de responsabilitat creuada. Declaracions que a dia d'avui no han estat aclarides, 
justificades o ratificades als òrgans de representació de la ciutadania, és a dir, al ple de 
l'ajuntament i les seves comissions.

• L'estudi de dades noves que poguessin sorgir i fossin de relleu per a la citada comissió.

L'equip de govern i posteriorment el ple de la Corporació va donar la següent redacció a l'objecte 
d'estudi de la comissió:
'Les  quantitats,  formes  de  contractació  i  empreses  contractades  en  matèria  de  publicitat  i 
comunicació a l'Ajuntament d'Eivissa des de l'any 1995 i fins a l'any 2013'.
Al debat plenari es va acordar també que estaria a disposició dels regidors membres de la comissió 
una sèrie de documentació referida al cas de les factures del grup Prensa Pitiusa. 

Els fets des de la constitució de la comissió han estat els següents:
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1. Incompliment de l'acord d'adoptar la documentació referida al cas del pagament de factures 
per suposats serveis no prestats del grup Prensa Pitiusa.

2. Incompliment de l'acord de convocar la comissió en el termini d'una setmana des de l'acord 
plenari.

3. L'intent de l'equip de govern de no donar còpia de la incompleta documentació que varen 
aportar el dia de la constitució de la comissió.

4. Incompliment de l'acord de convocar la comissió en un termini d'una setmana des de la 
primera sessió.

5. La sol·licitud, segons manifestacions recents, per part de la presidenta de la comissió d'un 
informe al secretari de la Corporació amb la possible intenció de revocar l'acord del pla de 
treball adoptat a la pròpia comissió en la seva primera i única reunió.

Per tot això, els grups signants d'aquesta moció proposen:
Sol·licitar la inclusió per via d'urgència d'aquesta moció amb proposta d'acord i acordar la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Ratificar l'acord de la comissió informativa especial, adoptat a la seva sessió constitutiva, 
del pla de treball i objecte de l'estudi, en concret:

“  Asimismo y visto que la  constitución de dicha comisión lo  es,  entre otras,  por la  constatación   
documental de pagos irregulares a un grupo de publicidad determinado   cabe separar la comisión   
abordando  en  todo  caso,  primero,  dichos  hechos  y  seguidamente  abordar  el  régimen 
general  de publicidad institucional,   por  ello,  se ha de hacer  dictaminando  en su  caso y de   
manera separada los siguientes asuntos:

PRIMER  BLOQUE:  ANÁLISIS  DE  LA  EFECTIVA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

Los pagos autorizados (abonados o pendientes de abono) POR ANUNCIOS INSTITUCIONALES a  
Periódico de Ibiza y Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta hoy. 

1. Los pagos relativos a ANUNCIOS INSTITUCIONALES realizados a este grupo de publicidad 
desde junio de 2007 hasta mayo de 2011.

2. Los  pagos  realizados  A  MEDIOS  LOCALES  DE  COMUNICACIÓN  en  concepto  de 
ANUNCIOS INSTITUCIONALES desde 1995 a mayo de 2007.

SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD INSTITICIONAL 
A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995 HASTA HOY).
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Se atenderá de la siguiente manera:

Junio 2011-hasta hoy: Análisis del gasto presupuestado y composición porcentual del reparto por 
medios de comunicación.

3. Junio 2007-mayo 2011: Análisis de dos anualidades completas en el sentido anterior.

4. Junio  de  1999-  mayo  2007:  Análisis  de  dos  anualidades  completas  en  el  sentido  
establecido.

5. Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.”

SEGON.-  Facilitar  a  tots  els  membres  de  la  Comissió  Informativa  Especial  els  dos  informes 
elaborats pel Cap de Gabinet d'Alcaldia relatius a l'acord publicitari amb el Grup Prensa Pitiusa i al 
pagament de les factures.

TERCER.- Establir el termini d'un mes com a màxim per cobrir els objectius fixats per a la Comissió 
Informativa Especial,  sense perjudici  que aquests pugui acordar si fos necessari ampliar aquest 
termini. Amb l'objectiu de complir amb el mateix s'acorda igualment la realització de reunions amb 
periodicitat setmanal.

QUART.- Donar la possibilitat a la Comissió Informativa Especial de proposar la compareixença de 
les persones que consideri necessari per tal que puguin explicar al si de la mateixa els fets objecte 
d'estudi i la seva gestió en els mateixos. 

Tot això d'acord amb el pla de treball aprovat a la sessió constitutiva de la comissió informativa 
especial, que també s'acompanya a aquesta moció per a la seva ratificació plenària.

Eivissa, 30 d'abril de 2013.
Marc Costa Vicent Ferrer      Antonio Villalonga
Portaveu del grup municipal Portaveu del grup municipal     Portaveu del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa. Eivissa pel Canvi.     Moviment ciutadà EPIC.

“PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 

ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO D’EIVISSA

Al  amparo de lo  establecido en el  artículo  124.3 del  ROF sobre procedimiento  de creación de 
comisiones de informativas especiales, el Grupo PSOE-PACTE presenta la siguiente propuesta de 
trabajo  y  funcionamiento  de  la  COMISIÓN  ESPECIAL  INFORMATIVA  PARA  EL 
ESCLARECIMIENTO  DE  LOS  PAGOS  DE  FACTURAS  A  PERIÓDICO  DE  IBIZA  Y 
FORMENTERA  SLU  así  como  DEL  REPARTO  PROPORCIONAL  A  LOS  MEDIOS  DE 
COMUNICACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  PARA  PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL, 
aprobada el sesión plenaria de 8 de abril de 2013.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Como consecuencia  de la  gravedad  de los  hechos  conocidos  en la  comisión  de hacienda  del 
pasado  22.03.13  en  relación  con  los  pagos  irregulares  a  la  mercantil  Periódico  de  Ibiza  y 
Formentera SLU, nuestro grupo solicitaró la creación de una comisión informativa especial para la 
investigación  y  la  depuración  de  responsabilidades  relacionadas  con  estos  hechos  concretos: 
Facturas presentadas por esa mercantil  por  conceptos concretos y  no realizados así  como las 
facturas abonadas a este grupo desde el 10.06.11 hasta hoy. 

Ante la propuesta del Grupo Popular  de conocer la realidad de los contenidos de la publicidad 
institucional contratada, no solamente la relativa a la realizada desde junio de 2011 hasta la fecha, 
sino desde el año 1999, el grupo PSOE-PACTE,  solicitó que se evaluará desde 1995.

Nuestros  grupos entienden  que dicha comisión  se  ha de basar  en los  principios  de eficacia  y 
celeridad administrativa establecidos en la Ley 30/92 y repetidos en la Ley 7/85 de régimen local. 

Asimismo y  visto  que la  constitución  de dicha comisión lo  es,  entre  otras,  por  la  constatación 
documental de pagos irregulares a un grupo de publicidad determinado   cabe separar la comisión   
abordando en todo caso, primero, dichos hechos y seguidamente abordar el régimen general 
de  publicidad institucional,   por  ello,  se  ha de  hacer  dictaminando  en  su  caso y  de manera   
separada los siguientes asuntos:

“PRIMER  BLOQUE:  ANÁLISIS  DE  LA  EFECTIVA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

- Los  pagos  autorizados  (abonados  o  pendientes  de  abono)  POR  ANUNCIOS 
INSTITUCIONALES a Periódico de Ibiza y Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta hoy. 

- Los pagos relativos a ANUNCIOS INSTITUCIONALES realizados a este grupo de publicidad 
desde junio de 2007 hasta mayo de 2011.

- Los  pagos  realizados  A  MEDIOS  LOCALES  DE  COMUNICACIÓN  en  concepto  de  
ANUNCIOS INSTITUCIONALES desde 1995 a mayo de 2007

SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD INSTITICIONAL 
A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995 HASTA HOY).

Se atenderá de la siguiente manera:

- Junio  2011-hasta  hoy:  Análisis  del  gasto  presupuestado  y  composición  porcentual  del  
reparto por medios de comunicación,.

- Junio 2007-mayo 2011: Análisis de dos anualidades completas en el sentido anterior.

- Junio  de  1999-  mayo  2007:  Análisis  de  dos  anualidades  completas  en  el  sentido  
establecido.

- Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.”

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

COMPOSICIÓN  :   La comisión de investigación estará integrada por los representantes que el 
acuerdo  plenario  dictaminó.  Es  decir  la  representación  establecida  a  los  grupos  para  las 
comisiones informativas ordinarias.
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ADOPCIÓN DE ACUERDOS  :   Los acuerdos se realizarán con criterio de voto establecido para 
las comisión informativas ordinarias. 

OBJETO  :   Examinar y comprobar, de MANERA SEPARADA E INDEPENDIENTE:

1.-   la  EFECTIVA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  a  la  Corporación  EN  MATERIA  DE 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, 

2.-   EL  REPARTO  POR  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  DE  LOS  PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

TRABAJO A REALIZAR: 

BLOQUE PRIMERO:

A) 10.06.11 hasta abril de 2013  . En relación con el PRIMER TRAMO DE LA INVESTIGACIÓN: 
puesta  a  disposición  de  TODAS  LAS  FACTURAS  PRESENTADAS  por  la  mercantil 
PERIÓDICO  DE  IBIZA  Y  FORMENTERA  SLU  (ABONADAS  O  NO)  para  la  efectiva 
comprobación de dichos expedientes. Dicha responsabilidad (de custodia y entrega) será 
competencia exclusiva de la Secretaría de la Corporación. Se realizará informe completo e 
independiente de esta parte de la investigación.

B) 2007 hasta mayo de 2011  . En relación al segundo tramo de la investigación, se 
procederá a la selección, por sorteo, de UNA ANUALIDAD COMPLETA, y la Secretaría 
pondrá a disposición  de la  comisión los  expedientes  relativos a dicha anualidad.  Se 
realizará informe completo e independiente de esta parte de la investigación. 

C) En relación al tercer tramo de la investigación:

- 1995-1999  :  se  seleccionará,  por  sorteo,  una  anualidad  y  se  procederá  de  la 
misma forma que en el aptdo anterior.

- 2000-2007  : se seleccionará, por sorteo, dos anualidades y se procederá en la 
forma establecida anteriormente.

Se realizará informe completo e independiente de esta parte de la investigación.

SEGUNDO BLOQUE: 

- Junio  2011-hasta  hoy:  Análisis  del  gasto  presupuestado  y  composición  porcentual  del 
reparto por medios de comunicación,.

- Junio 2007-mayo 2011: Análisis de dos anualidades completas en el sentido anterior.

- Junio de 1999- mayo 2007: Análisis de dos anualidades completas en el sentido establecido.

- Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.
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Se realizará de manera separada e independiente del anterior con Informe Parcial. Aún 
así  y  a  con  la  finalidad  de  conseguir  mayor  operatividad  los  trabajos  se  pueden 
desarrollar a la vez en los dos bloques.
Figurará  en el informe la regulación legal en materia de publicidad institucional en cada 
momento en que se toman decisiones por cada gobierno.
El informe Desglosará los pagos de anuncios institucionales a los que obliga la ley (tal y 
como lo define la ley de publicidad institucional) de los que están regulados por la ley de 
publicidad. 

DURACIÓN  :   El plazo para la realización de los trabajos de la comisión de investigación será de 
UN MES, desde su constitución. Con una reunión semanal mientras duren los trabajos.

CONCLUSIONES  DE  LA COMISIÓN: Serán  aprobadas  por  el  Pleno  de  la  Corporación  y 
puestas a disposición de todos los medios de comunicación así como en el tablón de anuncios 
de la Corporación.

En Ibiza a 17 de abril de 2013”

Intervencions:

Sr. Costa: Portar avui aquesta moció, no és per altra cosa que per l’incompliment de l’equip de 
govern de convocar la comissió informativa especial,  tal  i  com havien quedat  per ahir.  Això ha 
provocat que els tenguin de obligar a adoptar un altre acord plenari.
L’altra dia varen aprovar, entre altres coses, un pla de treball que bàsicament deia que hi havia dos 
qüestions principals que analitzar. La primera, els fets produïts en relació a Prensa Pitiusa, a les 
informacions  aparegudes  i  a  pagaments,  entenen  que  irregulars,  destapats  a  una  comissió 
informativa a través d’un reconeixement extrajudicial. Després analitzarien tots aquells repartiments 
que s’hagin pogut  produir  des de l’any 1995 fins ara.  Es farien dos informes separats,  un dels 
pagaments que s’han fet a Prensa Pitiusa, i després un altre informe en relació a com s’ha produït 
aquest repartiment durant aquests anys.
Han sentit  que la presidenta delegada de la  comissió tenia intenció de no convocar-la,  perquè 
d’alguna manera s’hauria pogut desvirtuar l’acord plenari del dia 8 d’abril.
Avui si tots els grup de l’oposició hi estan d’acord, primer votaran la urgència amb aquest objecte.
A més han tengut coneixement de que hi ha una ampliació de l’informe del Cap de Gabinet, que 
tampoc se’ls hi ha donat. També volen aquest informe.
Vol recordar el termini que varen aprovar d’un mes, que l’equip de govern ha incomplert, i reunir-se 
de forma setmanal a partir de dilluns, a més de proposar la compareixença de les persones que 
determini la comissió informativa especial.
Amb el permís del Sr. Villalonga afegirien un punt més que seria: Proposar al Ple de la Corporació 
l’inici dels expedients de revisió d’ofici per lesitivitat, dels actes administratius que aquesta comissió 
determini.

Sra. Marí: Serà igual de breu que el Sr. Costa, però semblarà que parlen de coses diferentes.El dia 
8 d’abril es va celebrar un Ple, en el qual es va aprovar una moció per unanimitat, i avui diuen que 
pretenent ocultar coses. Tan sols han incomplert un poc els terminis.
No ho considera urgent perquè ja tenien un pla de treball amb una justificació, 

Sotmesa a votació la urgència del tractament de l’assumpte, és aprovat amb els vots en contra de 
les Sres. Sánchez-Jáuregui, Sansano, Marí, Sánchez, i Srs. Daura, Mayans, Marí, Prats i Larroda, i 
a favor de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García, Valladolid, i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, 
Rodrigo, Ferrer i Villalonga.
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Intervencions:

Sr. Costa: El dia 18 d’abril varen celebrar la comissió informativa i es varen votar dos coses. Es va 
aportar  una  sèrie  de  documentació,  amb la  voluntat  de  l’equip  de  govern  de  no  voler  passar 
fotocòpies. Varen haver de votar que se’ls hi donessin les fotocòpies, i se’ls hi donaren.
Varen proposar un pla de treball i la majoria dels components de la comissió el varen aprovar.
L’equip de govern va presentar un pla verbalment. L’oposició va considerar que aquell pla no era 
seriós ni rigorós. L’equip de govern ha intentat que aquesta comissió de treball no es convoqués 
com s’havia decidit el dia 29, la qual cosa amb un exercici de poca democràcia, ha intentat tapar la 
continuïtat d’aquesta comissió.
El que avui adopten aquí és reprendre els acords que varen adoptar a la comissió informativa, i que 
immediatament el dilluns es continuïn les feines que s’havien acordat.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Demana al Sr. Secretari que llegeixi el que es proposa.

Per part del Secretari es procedeix a la lectura de la proposta d’acord abans transcrita.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Entén que el que estan dient és que des del 2011 fins ara es revisa tot, i 
des del 1995 es aleatori. És aquest el pla de treball? Dues anualitats aleatòries? 

Demana al Sr. Secretari que llegeixi l’acord que es va prendre per unanimitat.

Sr. Secretari: Llegeix l’acord de data 8 d’abril, següent:

“ACORDAR la creación de una Comisión Informativa Especial, que tendrá como objeto el estudio 
de las cantidades, la forma de contratación y las empresas contratadas en materia de publicidad y 
comunicación en el Ayuntamiento de Eivissa desde el año 1995 hasta el 2013, ambos incluidos.

La Comisión estará compuesta por miembros de todos los Grupos Municipales, siendo el número 
de  integrantes  de  la  misma  el  coincidente  con  el  previsto  para  las  Comisiones  Informativas 
constituidas en este Ayuntamiento.

Los Grupos Municipales podrán designar un suplente.

Deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 125 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales: 

“En el acuerdo de creación de las comisiones informativas se determinará la composición concreta 
de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a. El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la 
Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la  
propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.

b. Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad 
existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.

c. La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar  
parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del  
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mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de  
igual forma, un suplente por cada titular”.

- La comisión será constituïda en el plazo de una semana. 
- La comisión establecerá el plazo de duración de los trabajos en función de como se vayan 

desarrollando los mismos.
- La documentación solicitada, de la que se disponga, se incorporará en la constitución de la 

comisión, y la demás se irá incorporando a medida que se disponga de ella.
- No  formarán  parte  de  la  comisión  ninguna  de  las  personas  relacionadas  con  las 

informaciones aparecidas en prensa durante los últimos dias.”

Sra. Sánchez-Jáuregui: És a dir, que de l’acord que es va adoptar per unanimitat del Ple a l’acord 
que tracten d’aprovar ara, no tenen res a veure.

Sr. Secretari: Ha entès que el punt cinquè que volen afegir,, és proposar al Ple de la Corporació 
l’inici dels expedients de revisió d’ofici per lesitivitat, dels actes administratius que es determinin. Si 
això és així, la comissió formada només per polítics serà la que decidirà quin actes són nuls i s’han 
de revisar d’ofici i ho elevarà al Ple de la Corporació. No creu que sigiu el correcte.

Sr. Costa: Estan amb una comissió política, i l’únic que farà la comissió serà elevar un informe 
polític.  Les conseqüències que se’n puguin determinar després les decidiran  els funcionaris.  Si 
s’han d’iniciar expedients de lesivitat, i per això fan falta informes de la intervenció de fons o de la 
secretaria  de la  Corporació,  ja  es veurà,  però  aquesta  comissió  el  que fa és una investigació 
política.  No investigaran només dos anys  d’un i  dos anys  d’un altre.  El  primer bloc és Prensa 
Pitiusa, des del principi fins avui, incloent totes les legislatures de tots els partits polítics, amb totes i 
cadascuna de les seues anualitats. No tenen cap problema en mirar tots els anys.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Si  no  tenen  cap  problema,  és  molt  més  net  que  s’estudiï  tot  i  no 
aleatòriament,  lo  de Prensa Pitiusa  i  de  tot,  perquè  això  va  ser  el  que  va acordar  el  Ple  per 
unanimitat.

Si el Sr. Secretari no veu be el punt que s’afegeix, faci una advertència de legalitat i que cadascú 
voti en conseqüència.

Sr. Secretari: Li agradaria tenir clar quin serà l’objecte de la comissió, perquè l’acord del dia 8 
d’abril diu una cosa i aquest en diu una altra. Aquest substitueix a l’anterior?

Sr. Villalonga: Per simplificar, creu que lo seu seria aprovar aquesta proposta d’acord, on diu en 
els punts 3, 4 i 5 de dos anualitats, incloure que és anàlisis de totes les anualitats, i afegir un altre 
punt que digui que l’acord anterior queda anul·lat.
 
Sr.  Secretari: Als  efectes de que quedi  clar  a  l’acta  demana quin  és l’objecte  de la  comissió 
informativa especial, i si l’acord d’avui anul·la el del 8 d’abril,  perquè l’un i l’altre no tenen res a 
veure.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Si volen canviar l’acord poden, però si hi ha alguna cosa que legalment no 
és competència de la  comissió,  el  Sr.  Secretari  ho tendrà que advertir,  perquè ells  votaran en 
contra.

Sr.  Costa:  L’objecte  de la  comissió que definit  a  la  moció que han presentat,  que obviament 
substitueix a l’acord que es va adoptar en el seu dia pel plenari. S’hi ha inclòs un punt que és el 
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tema de la lesivitat. A més, el Sr. Villalonga proposa que, on es parla d’analitzar aleatòriament dos 
anualitats completes de cada mandat s’hi introdueixi  totes les anualitats. Estan d’acord que es faci 
així.

Sr. Ferrer: Varen buscar una manera de treball, i primer ho preguntaren al Sr. Secretari, i els va dir 
que com era una comissió especial, era la comissió la que havia de decidir la forma de treball. Es 
va  aprovar  d’aquesta  forma  per  agilitzar  les  coses,  i  per  no  paralitzar  l’Ajuntament  demanant 
documentació.

Sr. Villalonga: Ja ha dit varies voltes que tenia la sensació que aquesta comissió no serviria per 
res, ara pareix que sí que pot servir. Si volen una comissió àgil, l’ideal seria que tota la relació de 
factures se’ls hi entregués abans de la comissió per poder-la mirar.
Demanaria que la comissió continuï tal i com acordaran ara, però que a més se’ls hi entregui la 
documentació amb antelació.

Sr. Rodrigo: No li ha quedat clar si el Sr. Secretari ha fet advertència de legalitat.

Sr. Secretari: Es ratifica amb el que ha dit abans. Perquè el Ple acordi l’inici d’un expedient de 
revisió d’ofici, hi haurà d’haver algun tipus d’informe, o d’intervenció o jurídic, que digui que hi ha 
suposats vicis de nul·litat en les actuacions. No creu que una comissió política estigui capacitada 
per proposar això.

Sr. Rodrigo: Pot ser la comissió informativa qui insti al funcionaris a què comencin a treballar en 
això? O té que ser la presidència o el Ple?

Sr. Secretari: La Presidenta ja ha sol·licitat un informe al respecte.

Sr.  Rodrigo: Si  queda  redactat  de  manera  que  no  hi  hagi  reserva  de  legalitat,  per  part  de 
Secretaria, incloent tots els anys estarien d’acord amb la moció.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Si es corregeix la redacció del que proposa el Sr. Villalonga, de manera 
que quedi legal, no tenen inconvenient en votar a favor.

Sr. Villalonga: Donat que hi ha un enrocament jurídic per part de l’equip de govern, a qualsevol pas 
que facin, creu que el que procedeix és no incloure aquesta frase, perquè no els hi diguin que 
incompleixen.

Sra. Marí: Demana que consti en acta que no hi hagut ocultació. Fa un petit resum del que ha 
passat.
El 8 d’abril es va decidir per unanimitat de tots els grups, crear una comissió informativa especial, 
amb  l’objecte  de  determinar  les  quantitats,  forma  de  contractació  i  empreses  de  publicitat  i 
comunicació. S’afegeix a la proposta del grup popular, a instancies del grup PSOE-pacte, que la 
comissió serà constituïda en el termini d’una setmana. Es va constituir als deu dies. La comissió 
establirà el termini de durada dels treballs, en funció de com es vagin desenvolupant els mateixos, 
mai d’un mes, i la documentació sol·licitada de la qual es disposi, s’incorporarà en la constitució de 
la comissió com així va ser. Per tant, vol deixar clar que s’han complert tots els preceptes del Ple de 
la  Corporació.  També  s’hi  va  incorporar,  a  proposta  del  grup  popular,  que  no  formarien  part 
d’aquesta  comissió cap de les persones relacionades amb les informacions aparegudes en els 
mitjans de comunicació, com així va ser.
Quan es va constituir la comissió es va plantejar un pla de treball per part de la presidència de la 
comissió,  acordat  prèviament  amb el  grup popular.  Aquest  pla  de  treball  no  estava  per  escrit, 
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perquè es volia consensuar, però definia clarament quina era la forma de treballar. Segueix pensant 
que hauria set la millor per començar i plantejaven: primer tenir una visió global, i era demanar una 
relació per proveïdors i per partides, de totes les partides de publicitat i propaganda, i premsa i 
comunicació des de l’any 1995 fins ara. Varen dir que no començarien ni pel principi ni pel final, es 
farien grups de treball per legislatures, de tal forma que quan poguessin fer un informe, aquest es 
fes de totes les legislatures al mateix temps.
Per tant vol defensar aquí que la comissió des de que es va constituir ha complert, excepte que 
varen dir que es reunirien el dia 29 d’abril, i ha set per tramitació administrativa.

Sra. Sánchez-Jáuregui: L’hi agradaria repassar com queda l’acord i llavors votar. 

Sr. Secretari: S’entén que aquest acord substitueix al del ple anterior, i  l’objecte de la Comissió 
passa a ser:

“PRIMER  BLOQUE:  ANÁLISIS  DE  LA  EFECTIVA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
Los pagos autorizados (abonados o pendientes de abono) POR ANUNCIOS INSTITUCIONALES a 
Periódico de Ibiza y Formentera SLU desde el 10.06.11 hasta hoy. 

1. Los pagos relativos a ANUNCIOS INSTITUCIONALES realizados a este grupo de publicidad 
desde junio de 2007 hasta mayo de 2011.

2 Los  pagos  realizados  A  MEDIOS  LOCALES  DE  COMUNICACIÓN  en  concepto  de  
ANUNCIOS INSTITUCIONALES desde 1995 a mayo de 2007.

SEGUNDO BLOQUE: ANÁLISIS DEL REPARTO GLOBAL DE LA PUBLICIDAD INSTITICIONAL 
A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (JUNIO 1995 HASTA HOY).

Se atenderá de la siguiente manera:

Junio 2011-hasta hoy: Análisis del gasto presupuestado y composición porcentual del reparto por 
medios de comunicación.

3 Junio 2007-mayo 2011: Análisis de todas las anualidades completas en el sentido anterior.

4. Junio  de  1999-  mayo  2007:  Análisis  de  todas las  anualidades  completas  en  el  sentido  
establecido.

5. Junio de 1995-mayo 1999: En el mismo sentido que los anteriores.”

SEGON.-  Facilitar  a  tots  els  membres  de  la  Comissió  Informativa  Especial  els  dos  informes 
elaborats pel Cap de Gabinet d'Alcaldia relatius a l'acord publicitari amb el Grup Prensa Pitiusa i al 
pagament de les factures.

TERCER.- Establir el termini d'un mes com a màxim per cobrir els objectius fixats per a la Comissió 
Informativa Especial,  sense perjudici  que aquests pugui acordar si fos necessari ampliar aquest 
termini. Amb l'objectiu de complir amb el mateix s'acorda igualment la realització de reunions amb 
periodicitat setmanal.

QUART.- Donar la possibilitat a la Comissió Informativa Especial de proposar la compareixença de 
les persones que consideri necessari per tal que puguin explicar al si de la mateixa els fets objecte 
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d'estudi i la seva gestió en els mateixos. 

Tot això d'acord amb el pla de treball aprovat a la sessió constitutiva de la comissió informativa 
especial, que també s'acompanya a aquesta moció per a la seva ratificació plenària.”

Sra. Sánchez-Jáuregui: Passarà tots els informes a la comissió quan els tengui.

Sr. Sánchez: Si tracten de donar celeritat a la cosa, ja hi ha un informe emès i no entén perquè no 
es dona ja als membres de la comissió.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

9è. Precs i preguntes:

9.1.- Sra. Costa: Preguntes: 1. Quan s’obrirà l’estació d’autobusos?
2. Quins tràmits o les reunions que ha fet l’Alcaldessa amb el Consell, per avançar en aquest tema?
3. Pensa prendre alguna mesura, en breu, perquè aquest estiu el vesins d’Isidor Macabich deixin de 
patir les molèsties dels autobusos?
4. No li preocupa el cost que pot tenir per l’Ajuntament d’Eivissa la reclamació de responsabilitat 
patrimonial que hi ha?
5. Va veure que s’anuncia a la web de l’Ajuntament una escola d’estiu, que es fa a Aguamar, Platja 
den Bossa i a Punt Grog, Santa Eulària. Totes les escoles d’estiu que es facin a l’Illa d’Eivissa, es 
poden anunciar a la intranet de l’Ajuntament, o només es aquesta en concret perquè té relació amb 
el Sr. Prats?
6. Li pareix ètic a la Sra. Alcaldessa, que aquesta escola d’estiu del Sr. Prats, s’anunciï al portal de 
l’Ajuntament?
7. Quantes anualitat deuen el Consell Insular i el Govern Balear, al Consorci Eivissa Patrimoni de la 
Humanitat? Quins han estat els escrits que se’ls hi han enviat reclamant aquestes quantitats?

Prec: Demana que torni a concedir la paraula a la gent del públic.

9.2.- Sr.  Costa: 1.  Demana al regidor d’Hisenda, que li  digui  l’import  exacte dels interessos de 
demora que han tengut que pagar per haver anat a notificar les expropiacions de la UA 27 i del 
Centre Cívic, amb dos anys de retard.

9.3.- Sra. Boned: Amb la moció de control de ses Figueretes no li ha quedat clar, que ha passat 
amb el projecte del Passeig Marítim, i si s’ha arribat a presentar alguna al·legació.
Demana que faci anar a la Policia Local a es Soto, perquè hi ha conductors que estan fent de 
policia, quan arriben els autobusos de l’IMSERSO.
Demana que no es baixi la qualitat de la festa medieval, a costa d’envair la decoració de la Plaça de 
Vila o tot dalt Vila amb publicitat privada.
Pregunta: Ja tenen la memòria de Can Ventosa de l’any 2012?

9.4.- Sr. Sánchez: Preguntes: 1. Què faran aquest any per impedir la deplorable imatge de la Plaça 
d’Espanya, envaïda per cotxes?
2. Quantes multes per aparcament incorrecte, s’han posat a la Plaça d’Espanya, aquest any?
Prec: 1. Demana que en el proper Ple busquin una col·locació adequada i còmoda perquè l’oposició 
pugui fer el seu treball.
2. Demana que per quan es convoqui la propera comissió informativa especial, hi hagi còpia del 
primer informe del Cap de Gabinet, i còpia del segon informe, i també una altra vegada, el llistat de 
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factures pagades a Prensa Pitiusa des de l’any 2011 fins a l’actualitat, i relació de factures amb 
registre d’entrada a l’Ajuntament i no pagades a Prensa Pitiusa, des de l’any 2011 fins a l’actualitat.

9.5.- Sr. Ruiz: Demana que quan s’anunciï la mini marató es faci amb català i castellà, i si es pot fer 
amb anglès, millor.

9.6.- Sr. Molina: Precs. 1. L’acta del Ple de 27 de març no està penjada a la web. Li agradaria que 
la penjaren perquè hi siguin totes. També demana que pengin els pressupostos de 2012 i 2013.
Tornant al tema dels Plens, la darrera acta que està penjada és la de setembre, demana que ho 
tenguin en compte, i també que les pengin més ràpid.
També suggeriria  que  es  pengin  les  liquidacions  pressupostàries,  perquè  és  el  document  que 
enllaça amb el pressupost.

9.7.-Sr. Ferrer: Demana al Sr. Mayans si li pot fer un informe, a l’inici de la temporada amb el tema 
de la contractació dels socorristes i el seu funcionament.
Comença la temporada, troben que la ciutat està bé per rebre els turistes?

9.8.-  Sr.  Villalonga: Precs.  1.  Demana que es realitzi  un estudi  per  a l’establiment  d’una línia 
d’autobús, des de Puig des Molins al centre de la ciutat.
2. Demana que els hi entreguin, a ser possible avui mateix,  còpia de la documentació que han 
demanat en la comissió informativa especial.
Pregunta. 1. Quan es convocarà aquesta comissió? Els pareix bé el dilluns que ve a les nou del 
matí?

9.9.- Sr. Rodrigo: 

1. Arrel del informe que es va fer sobre les tanques publicitàries. Quantes denuncies ha posat la 
policia local sobre aquest tema?

Contestació  de  la  Sra.  Sansano,  a  la  pregunta  de  la  Sra.  Costa  sobre  que  deuen  les 
administracions, de les aportacions al Consorci. L’Ajuntament de Vila deu 2.980.790,27 euros; el 
Consell Insular d’Eivissa, 3.472.857,51 euros; i la Comunitat Autònoma, 3.292.947,99 euros.
Les  gestions  que  han  fet  són:  Per  una  banda,  es  varen  enviar  escrits,  tant  al  nostre  regidor 
d’Hisenda i la Interventora, com al Conseller d’Economia i Hisenda del Consell, i el Conseller del 
Govern, perquè el més aviat possible fessin efectius aquests deutes pendents, i per l’altra, han anat 
fent gestions telefòniques per agilitzar que es fessin aquests pagaments. Tots els hi han contestat 
que de seguida que puguin faran algun pagament.

Contestació de la Sra. Sansano, a la prec de la Sra. Boned del mercat medieval. Es veritat que a la 
Plaça de Vila  hi  havia un cartell  de l’empresa de l’any passat.  No sap si  això hi  era les altres 
edicions. Treballen perquè no baixa la qualitat de la mercat medieval.
Respecte a la memòria de can Ventosa, no l’havia demanat en el  Ple,  li  fa entrega en aquest 
moment.

Contestació del Sr. Marí a la pregunta del Sr. Ferrer. Han de ser crítics amb ells mateixos, i sempre 
s’han d’exigir més del que han fet. Podrien estar millor del que estan però, han podat, han pintat, 
etc.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes formulades per escrit  amb 48 hores 
d’antelació, a la celebració del Ple.
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9.10.- Pregunta escrita del regidor Sr. Costa, següent:

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

Pregunta que formula Marc Costa Tur, 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 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al proper ple ordinari:

- Quantes factures ha presentat el senyor José de la Casa Boto a l’Ajuntament d’Eivissa des 
de juny de 2011 i fins a l’actualitat? Per quins conceptes i per quin import cada una d’elles?.

Eivissa, 24 d’abril de 2013
Sgt. Marc Costa Tur

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació verbal de la Sra. Sansano. No els hi consta que aquest senyor hagi presentat cap 
factura, des de juny de 2011 fins ara.

9.11.- Pregunta escrita del regidor Sr. Molina, 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 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al proper ple ordinari:

- Quin import apareix declarat en el document 347 de l’Ajuntament d’Eivissa (relació anual 
d’operacions amb tercers) com abonat durant els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 a les 
mercantils següents:

- Periódico de Ibiza y Formentera SLU; CIF: B574777085
- Televisió d’Eivissa i Formentera SAU; CIF; A07748379

Eivissa, 25 d’abril de 2013
Sgt. Ildelfonso Molina Jiménez

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contestació verbal del Sr. Daura.  Periódico de Ibiza y Formentera, exercicis 2009, 2010 i 2011: 
zero, i en el 2012: 25.568,24 euros.
Amb relació a  Televisió d’Eivissa i Formentera, exercicis 2009, 2010 i 2011: zero, i en el 2012: 
25.568,24 euros.

9.12.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruiz, següent:

“PREGUNTA QUE PLANTEJA EL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER SER
CONTESTADA A LA PROPERA SESSIÓ PLENÀRIA
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Pregunta que formula Rafel Ruiz González, 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 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al proper ple ordinari:

- Quins requeriments per escrit o gestions s’han fet amb la Demarcació de Costes o el Govern 
de les Illes Balears per tal d’aconseguir que es posi en marca l’acondicionament del penya-
segat d’Illa Plana i es retirin les restes del vaixell desfet a la costa?

- Hi ha alguna previsió temporal sobre la data en que es podrien portar a terme aquestes 
actuacions? Passarem una nova temporada turística sense cap solució al respecte?

Eivissa, 25 d’abril de 2013
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”

Contesta el Sr. Larroda fent entrega d’un informe, del tenor literal següent:

“ASUNTO: ESCRITO CON R.G.E. Nº 9705 PRESENTADO EL 25.04.2013 FORMULADO POR 
EL CONCEJAL  RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ SOLICITANDO INFORMACIÓN ACERCA DE LA 

INESTABILIDAD DEL ACANTILADO ORIENTAL DE ILLA PLANA Y SUS REPERCUSIONES EN 
LA CALLE DE LA MOLA.

INFORME: 
Visto el mencionado escrito, revisados los expedientes municipales y a petición de la Alcaldía el 
técnico que suscribe contesta en el mismo orden de las dos preguntas del escrito:
1.-  En el  acantilado  oriental  de  Illa  Plana  se han producido  dos  desprendimientos  importantes 
separados a una distancia de unos 100 metros el uno del otro, uno a principios de diciembre de 
2011 y el otro en el pasado mes de marzo de 2013. 
Con relación a ellos el técnico que suscribe redactó los informes nº 445/2011 del 14 de diciembre y 
el nº 88/2013 del pasado 26 de marzo y ambos se han remitido a la Demarcación de Costas en 
Baleares  dependiente  la  Dirección  General  para  la  Sostenibilidad  de  la  Costa  y  del  Mar 
perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno central. Ello 
ha sido así por cuanto las áreas a intervenir para corregir la situación que se ha ocasionado están 
dentro  de  la  zona  de  dominio  público  marítimo  terrestre  dependiente  totalmente  de  dicha 
administración. El primer desprendimiento ha sido de grandes rocas que se ven junto al mar y ha 
afectado la estabilidad de la calle la Mola lo cual es claramente visible por la aparición de una 
importante fisura longitudinal paralela al eje de la vía.
En cambio el segundo desprendimiento ocasionado reciéntemente ha afectado a las instalaciones 
de la salmuera de la planta desalinizadora pero no ha puesto en riesgo la calle de la Mola o no 
aparece ninguna fisura en su asfaltado, de momento.
Según la información de que dispone el técnico que suscribe, la Demarcación de Costas no ha 
contestado ninguno de los dos escritos  pero sí ha contestado otro similar de desprendimientos en 
el acantilado de Sa Penya que se remitió por este Ayuntamiento el 30 de noviembre de 2012 y que 
afectó el jardín de la casa Broner. Se adjunta fotocopia del escrito de la Demarcación de Costas en 
Baleares que se presentó en este ayuntamiento el 28.12.2012.
En el punto tercero de este escrito dice:”Que no entra dentro de la actual política de la Dirección 
General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, la estabilización de los taludes de acantilados.”
Según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas:”los propietarios de los terrenos amenazados por la 
invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir 
obras de defensa, previa autorización o concesión,  siempre que no ocupen playa ni  produzcan 
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fenómenos perjudiciales en este o en la zona marítimo terrestre, ni menoscaben las limitaciones y 
servidumbres legales correspondientes.”
2.-El proyecto para la consolidación de este acantilado no lo puede redactar los arquitectos que 
figuran en la plantilla de este Ayuntamiento siendo solo competencia de los ingenieros de caminos, 
puertos y canales o de obras públicas. Además previo a la redacción del mismo se precisa todo 
unos  complejos  estudios  geológicos  y  geotécnicos  que  este  ayuntamiento  conoce  porque  ha 
seguido los pasos de la consolidación del acantilado de Dalt Vila que ha tardado casi 15 años en 
solucionarse desde que el  técnico que suscribe redactara el  primer informe y se remitiera a la 
Demarcación de Costas.

Aprovechando el convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la Consellería de Interior del 
Govern Balear  se ha encargado a los técnicos de la Dirección General  de Patrimonio y Obras 
Públicas de dicha Consellería la redacción de dicho proyecto de consolidación de este acantilado 
de Illa  Plana.  Ellos nos dirán el  tipo de estudio geológico  y geotécnico que se precisa para la 
redacción de dicho proyecto que tendrá que contratarlo y costearlo este Ayuntamiento.
Una vez que se redacte dicho proyecto se podrá conocer el  coste de las obras que implica la 
consolidación del acantilado y se tendrá que buscar el adecuado financiamiento.
Mientras tanto no se puede hacer mucho estando una parte de la calle la Mola en una situación de 
riesgo evidente que este Ayuntamiento no puede ignorar.
Por todo ello desde esta Concejalía de Obras se ha colocado en el eje de dicha calle unas vallas de 
hormigón tipo New Jersey inutilizando la mitad de la vía y dejando un tramo importante solo para un 
sentido de circulación preveiendo que la estabilización de la zona va para largo. No resulta fácil 
saber el tiempo que estaremos en esta situación porque el problema seguramente será el coste del 
estudio geológico-geotécnico cuando sepamos lo que supone y luego el propio coste de la obra si 
lo va a acometer este Ayuntamiento o el  organismo que tiene la competencia,  el  Ministerio  de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ya nos viene diciendo en casos similares que no 
entra en su actual  política  la  estabilización  de los  taludes de acantilados  en toda la  geografía 
nacional.

9.13.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruiz, 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 de règim municipal i local de les Illes Balears, per ser contestada al 
proper ple ordinari:

- Quantes factures ha presentat a l’Ajuntament d’Eivissa el setmanari gratuït Prensa Pitiusa 
(Periódico  de  Ibiza  y  Formentera  S.L.U.)  durant  l’exercici  2013?  Per  quins  conceptes  i 
imports? Quantes d’aquestes factures estan ja abonades i quantes pendents de pagament?

- Quantes  factures  ha  presentat  a  l’Ajuntament  d’Eivissa  la  TEF  (Televisió  d’Eivissa  i 
Formentera SA) durant l’exercici 2013? Per quins conceptes i imports? Quantes d’aquestes 
factures estan ja abonades i quantes pendents de pagament?

Eivissa, 25 d’abril de 2013
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal 
PSOE-Pacte per Eivissa”
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Contestació verbal del Sr. Daura. Quan a Prensa Pitiusa, les factures que han entrat són tres, per 
un import de 18.654,96 euros. Els conceptes són anuncis publicats en Prensa Pitiusa, producció i 
realització de notícies per Prensa Pitiusa, i anuncis publicats a Prensa Pitiusa. No se n’ha pagat 
cap.
Quan  a  la  TEF,  les  factures  que  han  entrat  són  tres,  per  un  import  de  22.688,27  euros.  Els 
conceptes són de les tres són programa Vila directe. No se n’ha pagat cap.

9.14.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruiz, següent:

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

Pregunta  que formula  Rafel  Ruiz  González,  regidor  de PSOE-Pacte per  Eivissa a l'Ajuntament 
d'Eivissa, PER  TAL   QUE  SIGUI  CONTESTADA  PER  ESCRIT  A  LA  PROPERA  SESSIÓ 
PLENÀRIA d'acord amb l'article 97.7 del RD 2568/1986 pel que s'aprova el ROF i amb l'article 95 
de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

Vista la resposta del regidor Juan Mayans de 28 de gener relativa a les actuacions de l'Ajuntament 
d'Eivissa en relació a la recollida de restes de poda d'un particular el dia 2 de gener de 2012:

S'ha obert expedient sancionador pel comportament contrari a les ordenances municipals 
del particular al que es fa referència?

En quina data es va obrir?
Quines diligències s'han realitzat dins del mateix?
En quin punt de la instrucció es troba en aquestos moments?
Existeix ja una proposta de sanció? En cas afirmatiu, quina?
En quin termini aproximat es calcula que es podrà donar per tancat aquest expedient?

Eivissa, 2 d'abril de 2013
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal 
PSOE-PACTE per Eivissa.”

Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Daura, del tenor literal següent:

“CONTESTACIÓN A D. RAFAEL RUIZ GONZÁLZ
ASUNTO: EXPEDIENTE PODA SIN PERMISO

EN CONTESTACFIÓN A SU ESCRITO A LA PODA SIN PE4RMISO EN DALT VILA:

INICIADO ERL EXPEDIENTE EL 29-04-2013
EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA INICIADO
LA PROPUESTA ES DE FALTA LEVE Y SANCIÓN DE 50 EUROS.
SE PREVEE FINALIZAR EN TRES MESES.”

IBIZA A 29 DE ABRIL DE 2013
Fdo. Juan Daura Escandell

Prim4r Tinent d’Alcalde Delegat
De l’Àrea Econòmicva i d’Admó. Municipal.”

Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes pendents de l’anterior Ple.
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La Sra. Marí demana disculpes al Sr. Molina per no contestar avui a les seues preguntes, ja que 
han de mirar expedient per expedient perquè en els rebuts no ve desglossat.

Contestació verbal del Sr. Mayans, a les preguntes de la Sra. Martínez. Les Feixes de Talamanca, 
hi ha una part pública i una privada. A rel de la seua pregunta s’ha posat en contacte amb grups 
ecologistes, amb el suport de l’Ajuntament per fer una neteja conjunta. I sobre l’embarcació que hi 
ha embarrancada a Illa Plana, s’intentarà retirar-la per tots els mitjans possibles.
I al Sr. Ferrer sobre l’nforme de socorrisme li prepararà per al proper Ple.

Contestacions de la Sra. Sansano a la pregunta del Sr. Villalonga. A data 31 de desembre l’import 
dels comptes corrents del Consorci era de 7.792.313,29 euros, i l’import consignat i aprovat per 
Junta Rectora als diferents projectes és de 15.503.931,51 euros. Entre aquests projectes està la 
restauració de la Capella del Sant Cristo, el carrer Vistalegre, l’Observatori, la sala didàctica del 
carrer Santa Creu, la Plaça Santa Faç, la remodelació del Passeig de Vara de Rey, els jardins de la 
Cúria,  carrer  Costa  Padilla  i  carreró de Santa  Llúcia,  remodelació  carrer  Antoni  Costa  Ramón, 
Museatitzció de la casa Broner, conservació i manteniment de Murades, execucions subsidiàries, 
honoraris  redacció  projectes  i  seguiments  arqueològics,  subvencions  rehabilitació  habitatges, 
Centre Cívic i adaptació ús Centre Polivalent, reconstrucció UA 27, remodelació racó de la Murada i 
pintor Toni Cardona, aparcament Reina Sofia i reordenació accés oest Baluard Santa Llúcia.

Contesta el Sr. Larroda fent entrega d’un informe, del tenor literal següent:

“PREGUNTA FORMULADA PER PART DE LA SRA. MARTÍNEZ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-
PACTE AL PLE ORDINARI DE DATA 8 D’ABRIL DE 2013.

“Sra. Martínez.- Pregunta. Està previst fer alguna actuació en el tram d’Illa Plana?

En contestació a la vostra pregunta us adjuntam informe núm. 121 de data 29 d’abril d’enguany 
emès pels Serveis Tècnics de la Regidoria d’Obres, Manteniment i Salut Pública.

Eivissa, 29 d’abril de 2013
Sgt. Constantino Larroda Azcoitia
Regidor d’Obres, Manteniment i Salut Pública.

“ASUNTO: PREGUNTA FORMULADA POR LA CONCEJALA SRA. MARTÍNEZ
SOLICITANDO INFORMACIÓN ACERCA DE LA INESTABILIDAD DEL ACANTILADO 
ORIENTAL DE ILLA PLANA Y SUS REPERCUSIONES EN LA CALLE DE LA MOLA.

INFORME: 
Visto el escrito sobre ruegos y preguntas del Pleno Ordinario del 8 de abril de 2013 que me entrega 
el  Concejal  Delagado  de  Obras,  Mantenimiento  y  Salud  Pública,  revisados  los  expedientes 
municipales,  e técnico que suscribe informa que en el  acantilado oriental  de Illa  Plana se han 
producido dos desprendimientos importantes  separados a una distancia de unos 100 metros el uno 
del otro, uno a principios de diciembre de 2011 y el otro en el pasado mes de marzo de 2013. 
Con relación a ellos el técnico que suscribe redactó los informes nº 445/2011 del 14 de diciembre y 
el nº 88/2013 del pasado 26 de marzo y ambos se han remitido a la Demarcación de Costas en 
Baleares  dependiente  la  Dirección  General  para  la  Sostenibilidad  de  la  Costa  y  del  Mar 
perteneciente al Ministrio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno central. Ello 
ha sido así por cuanto las áreas a intervenir para corregir la situación que se ha ocasionado están 
dentro  de  la  zona  de  dominio  público  marítimo  terrestre  dependiente  totalmente  de  dicha 
administración. El primer desprendimiento ha sido de grandes rocas que se ven junto al mar y ha 
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afectado la estabilidad de la calle la Mola lo cual es claramente visible por la aparición de una 
importante fisura longitudinal paralela al eje de la vía.
En cambio el segundo desprendimiento ocasionado reciéntemente ha afectado a las instalaciones 
de la salmuera de la planta desalinizadora pero no ha puesto en riesgo la calle de la Mola o no 
aparece ninguna fisura en su asfaltado, de momento.
Según la información de que dispone el técnico que suscribe, la Demarcación de Costas no ha 
contestado ninguno de los dos escritos  pero sí ha contestado otro similar de desprendimientos en 
el acantilado de Sa Penya que se remitió por este Ayuntamiento el 30 de noviembre de 2012 y que 
afectó el jardín de la casa Broner. Se adjunta fotocopia del escrito de la Demarcación de Costas en 
Baleares que se presentó en este ayuntamiento el 28.12.2012.
En el punto tercero de este escrito dice:”Que no entra dentro de la actual política de la Dirección 
General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, la estabilización de los taludes de acantilados.”
Según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas:”los propietarios de los terrenos amenazados por la 
invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán construir 
obras de defensa, previa autorización o concesión,  siempre que no ocupen playa ni  produzcan 
fenómenos perjudiciales en este o en la zona marítimo terrestre, ni menoscaben las limitaciones y 
servidumbres legales correspondientes.”
El  proyecto  para  la  consolidación  de este acantilado  no lo  puede redactar  los  arquitectos que 
figuran en la plantilla de este Ayuntamiento siendo solo competencia de los ingenieros de caminos, 
puertos y canales o de obras públicas. Además previo a la redacción del mismo se precisa todo 
unos  complejos  estudios  geológicos  y  geotécnicos  que  este  ayuntamiento  conoce  porque  ha 
seguido los pasos de la consolidación del acantilado de Dalt Vila que ha tardado casi 15 años en 
solucionarse desde que el  técnico que suscribe redactara el  primer informe y se remitiera a la 
Demarcación de Costas.
Aprovechando el convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la Consellería de Interior del 
Govern Balear  se ha encargado a los técnicos de la Dirección General  de Patrimonio y Obras 
Públicas de dicha Consellería la redacción de dicho proyecto de consolidación de este acantilado 
de Illa  Plana.  Ellos nos dirán el  tipo de estudio geológico  y geotécnico que se precisa para la 
redacción de dicho proyecto que tendrá que contratarlo y costearlo este Ayuntamiento.
Una vez que se redacte dicho proyecto se podrá conocer el  coste de las obras que implica la 
consolidación del acantilado y se tendrá que buscar el adecuado financiamiento.
Mientras tanto no se puede hacer mucho estando una parte de la calle la Mola en una situación de 
riesgo evidente que este Ayuntamiento no puede ignorar.
Por todo ello desde esta Concejalía de Obras se ha colocado en el eje de dicha calle unas vallas de 
hormigón tipo New Jersey inutilizando la mitad de la vía y dejando un tramo importante solo para un 
sentido de circulación preveiendo que la estabilización de la zona va para largo. No resulta fácil 
saber el tiempo que estaremos en esta situación porque el problema seguramente será el coste del 
estudio geológico-geotécnico cuando sepamos lo que supone y luego el propio coste de la obra si 
lo va a acometer este Ayuntamiento o el  organismo que tiene la competencia,  el  Ministerio  de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ya nos viene diciendo en casos similares que no 
entra en su actual  política  la  estabilización  de los  taludes de acantilados  en toda la  geografía 
nacional.
Eivissa, 29 de abril de 2013.
POR LOS SS.TT. MUNICIPALES,
Fdo. Rafael García Lozano.
Arquitecto Municipal.”

Contestacions escrites de la Sra. Alcaldessa, a dues preguntes del Ple de 28 de febrer, del tenor 
literal següent:
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“Pregunta 6 y 7.
Sra. Cosrta: En relació al Cetis, l’Alcaldia aplicarà el que recomana el Sr. tornos en el su 
dictamen encara que ni hi hagi consens?
Que li sembla que una de les empreses d’autobusos es negui a anar al CETIS? Pensa fer 
algo al respecte?
S’estan fent els tràmits legalment pocfedents. La legalitat afecta a tots els àmbits de l’actuació.

Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Alcaldessa”

Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, del tenor literal següent:

“Contestación a la pregunta formulada por la Sra. Lurdes Costa en el plenario celebradao el dia 8 
de abril de 2013 siguiente: Es reafirma en que la Llei de publicitat institucional de les Illes Balears 
es pot complir de manera discrecional?

Nunca una Ley se cumple discrecionalmente. De su pregunta deduzcfo, que puede haber habido 
una interpretadfión errónea de lo que pude decir.

Eivissa, 30 de abril de 2013
L’ALCALDESA

Fdo.: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez”

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

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