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

2n. Proposta de l'Alcaldia de relació de càrrecs a exercir amb dedicació exclusiva, parcial, 
retribucions i indemnitzacions.

3r. Proposta de nomenament de càrrecs a òrgans col·legiats.

4t. Decrets i comunicacions: Decrets núm. 858/14, 875/14, 876/14, 877/14, i escrit R.E. núm. 
26596

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 22 D’AGOST DE 2014.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. Virginia Marí Rennesson

Srs. Regidors:

Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Salvador Gallego del Águila
Sra. María Fajarnés Costa
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Antonio Villalonga Juan
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Srs. que falten amb excusa:

Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Marcos Costa Tur
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sr. Vicente Ferrer Barbany
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Secretari-Acctal.:

Sr. Juan Orihuela Romero

Interventor-Acctal:

Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 11/14

A la Casa Consistorial  d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-dos d’agost de dos mil 
catorze; sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Virginia Marí Rennesson, 
es reuneixen els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària 
de l'Excm. Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma 
reglamentària.

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

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

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

2n.  Proposta de l’Alcaldia de relació de càrrecs a exercir  amb dedicació exclusiva, 
parcial, retribucions i indemnitzacions.

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

“PROPOSTA  DE  L'ALCALDIA  DE  RELACIÓ  DE  CÀRRECS     A  EXERCIR  AMB   
DEDICACIÓ EXCLUSIVA, PARCIAL, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS

Conforme m'autoritzen les disposicions vigents i en concret els articles 74 de 
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i 13 del 
RD  2568/86,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Corporacions  Locals,  es  proposa  l’adopció  dels 
següents ACORDS: 

PRIMER.-Establir  que  amb  efectes  del  dia  12  de  d’agost  de  2014,  els  membres  de  la 
Corporació  que  a  continuació  es  relacionen  exerciran  els  seus  càrrecs  en  el  règim  de 
dedicació que es detalla i amb les següents retribucions, les quals s’actualitzaran anualment 
segons disposi la Llei General de Pressupostos de l’Estat:

1.-  Alcaldessa,  Sra.  Virginia  Marí  Rennesson:  Exercirà  el  càrrec  en  règim  de  dedicació 
exclusiva amb una  retribució bruta anual de 56.303,94.-Euros, que es percebran amb 14 
pagues,  dotze corresponents  a cadascuna de les mensualitats  de l’any i  les altres dues 
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corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

2.- 1ª. Tinent d’Alcalde, Sra. María del Mar Sánchez Gutiérrez: Exercirà el càrrec en règim de 
dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 51.611,98.-Euros, que es percebran 
amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres 
dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

3.-  2ª  Tinent  d’Alcalde,  Sra.  Catalina  Sansano  Costa:  Exercirà  el  càrrec  en  règim  de 
dedicació exclusiva, amb una  retribució bruta anual de 51.611,98.-Euros, que es percebran 
amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres 
dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

4.- 3ª. Tinent d’Alcalde, Sra. Maria Fajarnés Costa: Exercirà el càrrec en règim de dedicació 
parcial de, com a mínim 30 hores setmanals, amb una  retribució bruta anual de 41.289,58.- 
Euros  que  es  percebran  amb  14  pagues,  dotze  corresponents  a  cadascuna  de  les 
mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

5.-  Regidor  Delegat,  Sr.  Constantino  Larroda  Azcoitia  :  Exercirà  el  càrrec  en  règim  de 
dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 47.430,02.- Euros, que es percebran 
amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres 
dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

6.-  Regidor  Delegat,  Sr.  Juan  Flores  Jiménez:  Exercirà  el  càrrec  en règim de  dedicació 
parcial, de com a mínim 32 hores setmanals, amb una  retribució bruta anual de 40.473,61.- 
Euros,  que  es  percebran  amb  14  pagues,  dotze  corresponents  a  cadascuna  de  les 
mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

7- Regidora, Sra. Lurdes Costa Torres: Portaveu del grup municipal Psoe-Pacte per Eivissa, 
percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la 
Corporació 1.045 euros mensuals. 

8.- Regidor, Sr. Vicente Ferrer Barbany, com a portaveu del grup municipal Eivissa pel Canvi, 
percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la 
Corporació 1.045 euros mensuals. 

9.-  Regidor,  Sr.  Antonio  Villalonga  Juan,  com a portaveu del  grup municipal  movimiento 
ciudadano Epic, percebrà en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans 
col·legiats de la Corporació 1.045 euros mensuals. 

10.- Regidor, Sr. Ignacio Rodrigo Mateo, com a portaveu del grup municipal PREF, percebrà 
en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació 
1.045 euros mensuals. 

11.-.Els  Regidors,  Srs.  Salvador  Gallego  del  Águila,  Juan  Daura  Escandell,  Marienna 
Sánchez-Jáuregui  Martínez,  Marc  Costa  Tur,  Maria  del  Carmen Boned Verdera,  Enrique 
Sánchez Navarrete,  Maria Angeles  Martínez Corderas,  Rafael  Ruiz  González,  Montserrat 
Garcia Cuenca, Ildefonso Molina Jiménez i Miriam Valladolid Portas, percebran 855.- Euros 
en concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. 

SEGON.- Que es comuniqui el present acord als interessats i als serveis econòmics de la 
Corporació als efectes oportuns
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Eivissa, a
L'ALCALDESSA,

(document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sra. Costa: Disculpa l’assistència dels seus companys Enrique Sánchez i Marc Costa que 
estan fora de l’Illa.
En aquest  punt  abstendran,  ja  que és una proposta  de l’Alcaldia  i  és l’organització  que 
proposa perquè funcioni l’Ajuntament. Han d’expressar la seua excepció de què hi ha alguns 
regidors sobrecarregats d’àrees, amb la qual cosa és difícil que puguin tenir èxit. També els 
preocupen les dedicacions parcials, en concret la de la regidora d’Economia, no entenen com 
una àrea tan difícil es pot dur des d’una dedicació parcial, perquè els hi pareix irrealitzable.

Sra. Marí: Es troben en una situació bastant extraordinària, i assumeixen el repte d’intentar 
tirar cap endavant. Com fan un bon equip i una pinya, al menys ho intentaran. Espera el 
recolzament de tothom per fer feina per a la ciutat, i arribar a acords amb l’oposició.

Sr. Rodrigo: Com veu que no han manifestat cap puntualització amb respecte a l’oblit de la 
Sra. Valladolid quan a les indemnitzacions, recordar-li perquè consti en acta i es corregeixi 
l’error.

Sra.  Marí: Demana disculpes,  i  que consti  en acta que s’incorpora a la proposta la Sra. 
Valladolid.

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

3r. Proposta de nomenament de càrrecs a òrgans col·legiats:

Donat compte de la proposta d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“PROPOSTA NOMENAMENT A ÒRGANS COL·LEGIATS

- CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT
Vocal en substitució de Alejandro Marí Ferrer: Maria Fajarnés Costa.

• CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
Presidenta: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
1 vocal i suplent del grup municipal popular:
Titular: Sr. Salvador Gallego del Águila; Suplent: Sra. Maria Fajarnés Costa

• COMISSIÓ  INSULAR  D’ORDENACIÓ  DEL  TERRITORI,  URBANISME  I 
PATRIMONI:PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC:

Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa

• CONSELL INSULAR D’ACCIÓ SOCIAL:
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Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; suplent: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez

• CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson
Suplent: Sr. Juan Flores Jiménez

• MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PÚBLICS INSULARS D’EIVISSA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson
Suplent: Sr. Salvador Gallego del Águila

• COMISSIÓ COORDINACIÓ POLICIES LOCALS ILLES BALEARS:
Sra. Virginia Marí Rennesson i la Sra. Mar Sánchez Gutiérrez 

• PATRONAT ESCOLA DE TURISME:
Sra. Catalina Sansano Costa

• COMISSIÓ DE SEGUIMENT GESTIÓ CADASTRAL:
Sra. Maria Fajarnés Costa, Sra. Interventora i  Sr. Tresorer

• CONSELL DE NAVEGACIÓ I PORT D’EIVISSA:
Sra. Virginia Marí Rennesson

• MESA TURISME DEL CONSELL INSULAR:
Titular: Sra. Catalina Sansano Costa i suplent: Sr. Maria Fajarnés Costa

• CONSELL SOCIAL LLENGUA CATALANA:
Sra. Catalina Sansano Costa

- REPRESENTANTS  DEL  PLA  MUNICIPAL  DE  DROGUES  A  LA  COMISSIÓ 
INSULAR  DE  COORDINACIÓ  AN  MATERIA  DE  DROGUES  I  ALTRES 
ADDICCIONS:

Titular: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez; Suplent: Sr. Ivan Castro Sánchez.

- REPRESENTANTS AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ INSULAR DE COORDINACIÓ 
EN MATÈRIA DE DROGUES I ALTRES ADDICCIONS: 

Titular: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez; Suplent: Sr. Ivan Castro Sánchez.

- FUNDACIÓ PER A LA PROMOCIÓ TURISTICA D’EIVISSA I FORMENTERA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa

- CONSELL ASSESSOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS:
Sra. Catalina Sansano Costa

- COMITÈ  TÈCNIC  TERRITORIAL  DE  SALUT  LABORAL,  DEPENENT  DE  LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT LABORAL DE LA CONSELLERIA DE TURISME I 
TREBALL DEL GOVERN BALEAR:

Titular: Sra. Catalina Sansano Costa; Suplent: Toni López Roldán.
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- COMISSIÓ  D’ORDENACIÓ  TURÍSTICA  D’EIVISSA  DEL  CONSELL  INSULAR 
D’EIVISSA:

Titular: Sra. Catalina Sansano Costa; Suplent: Maria Fajarnés Costa

- CONSEJO  TERRITORIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INMOBILIARIA  EN  ILLES 
BALEARS:

Sr. Juan Flores Giménez

• FELIB:
Sra. Virginia Marí Rennesson, com a titular i Sra. Catalina Sansano Costa, com a suplent.

- CONSELL SECTORIAL DE LA MOBILITAT D’EIVISSA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sr. Juan Flores Jiménez.

- CONSELL SECTORIAL DE TURISME D’EIVISSA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sr. Catalina Sansano Costa

- CONSELL SECTORIAL D’ARTESANIA D’EIVISSA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa

- CONSELL SECTORIAL DE LA MODA D’EIVISSA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa

- CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ D’EIVISSA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sr. Salvador Gallego del Águila

- CONSELL SECTORIAL DE VESINS D’EIVISSA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sr. Salvador Gallego del Águila

- CONSELL SECTORIAL D’INTERCULTURALITAT D’EIVISSA:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa

- ASSEMBLEA DEL CONSORCI D’AIGÜES DE LES ILLES BALEARS:
Titular: Sra. Virginia Marí Rennesson; Suplent: Sr. Juan Flores Jiménez

• CONSELL MUNICIPAL D’ACCIÓ SOCIAL:
Presidenta: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez; Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa
Vicepresident: Sra. Maria Fajarnés Riba; Suplent: Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Vocal Grup Popular: Sr. Salvador Gallego del Águila; 

• DELEGACIÓ INSULAR DE LA CREU ROJA:
Sra. Mar Sánchez Gutiérrez i Sra. Maria Fajarnés Costa

• CONSORCI DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL MEDI RURAL – ZONA 5B -:
Sra. Maria Fajarnés Costa

- FÒRUM DE LA IMMIGRACIÓ DEL CONSELL INSULAR: 
Titular: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez; Suplent: Sra. Maria Fajarnés Costa

- GRUP DE TREBALL PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN CONSORCI INSULAR DE 
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS:
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Titular: Sra. Catalina Sansano Costa; Suplent: Sr. Juan Flores Jiménez

- COMITÈ  D’AUTOPROTECCIÓ  EXTERN,  CONSTITUIT  A  REQUERIMENT  DE 
L’AGÈNCIA ESTATAL DE SEGURETAT AÈRIA:

Sra. Catalina Sansano Costa

- MESA  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  PROCEDIMENT DE  LICITACIÓ  DEL  SERVEI 
PÚBLIC PER A LA RECOLLIDA I TRANSPORTS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I 
NETEJA  VIARIA I PLATGES DEL MUNICIPI. 

Presidenta: Alcaldessa o qui legalment la substitueixi.
Vocal: Juan Flores Jiménez.  Suplent: Catalina Sansano Costa

• CONSELLS ESCOLARS:
 INSULAR: Titular: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez

Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa.

 MUNICIPAL: 
Presidenta: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
Vocal Grup Popular: Sra. Catalina Sansano Costa

    
 CENTRE DE PROFESSORS: Sra. Lina Sansano Costa
 I.E.S. ISIDOR MACABICH: Sra. Maria Fajarnés Costa
 I.E.S. SANTA MARIA: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
 I.E.S. BLANCA DONA: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
 I.E.S. SA COLOMINA: Sr. Juan Flores Jiménez
 C.P. SA GRADUADA:  Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
 C.P. PORTAL NOU:  Sr. Salvador Gallego del Águila
 C.P. SA BODEGA: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
 C.P. CAN MISSES: Sra. Maria Fajarnés Costa
 C.P. BLANCA DONA: Sr. Juan Flores Jiménez
 C.P. CAS SERRES: Sra. Maria Fajarnés Costa
 C.P. POETA VILLANGOMEZ:  Sr. Juan Flores Jiménez
 C.P. CAN CANTÓ: Sr. Salvador Gallego del Águila
 C.P. ES PRATET: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez
 CONSELL  ESCOLAR  DEL  CENTRE  D’EDUCACIÓ  INFANTIL  PÚBLIC  CAS 

SERRES: Sr. Juan Flores Jiménez
 CENTRE  D’EDUCACIÓ  DE  PERSONES  ADULTES:  Sra.  Catalina  Sansano 

Costa
 CONSERVATORI  PROFESSIONAL  DE  MÚSICA  I  DANÇA:  Sra.  Catalina 

Sansano Costa.

Eivissa, 
L’ALCALDESSA;

 (document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sra. Costa: També s’abstendran perquè entenen que és l’Alcaldessa que ha de repartir, i qui 
ha  de  decidir  qui  participa  en  cadascun  dels  òrgans  col·legiats.  Falten  les  comissions 
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informatives  com  han  comentat  a  l’inici  del  Ple,  i  que  entenen  que  també  es  resoldrà 
immediatament  per  saber  quin  és  la  participació  de  cadascun  dels  grups  polítics  a  les 
comissions informatives. Vol recordar que el seu grup té el mateix nombre de membres que 
el Partit Popular, amb la qual cosa entenen que han de tenir la mateixa representació, i que 
ja  demanen  en  aquest  moment  que  sigui  així  quan  es  constitueixin  les  comissions 
informatives.

Sra. Marí: Efectivament ja ho parlat i el tant per cent serà equitatiu.

Sr.  Rodrigo: Recordar-li  el  que també han comentat  abans de l’oblit  de  l’Escola  Oficial 
d’Idiomes. Els preocupa la designació de membres dels Consells d’Administració d’ITUSA i 
IMVISA. Sobretot d’ITUSA, que haurà de celebrar un Consell d’Administració en el qual el 
soci   BRUESA  reclama  l’exercici  d’accions  patrimonials  personals  contra  Pilar  Marí, 
Raimundo Prats i contra ell mateix, i hauran de decidir si les exerciten o no.

Sra. Marí: Estan en això.

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

4t. Decrets i comunicacions: Decrets núm. 858/14, 875/14, 876/14, 877/14, i escrit R.E. 
núm.     26596  :

Sra. Marí: De conformitat al previst a l’article 38 del ROF, es dóna compte que amb data 25 
de juny s’han dictat els següents Decrets:

4.1.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“DECRET.- Vist el Decret núm. 41 de data 25 de juny de 2013, 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 d’educació, 
benestar  social,  participació  ciutadana  i  normalització  lingüística,  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 núm. 43 de data 25 de juny de 2013, 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;

Vist el Decret núm. 41 de data 25 de juny de 2013, mitjançant el qual es va delegar 
en el  Regidor  Sr.  Ignacio Rodrigo Mateo,  la facultat  de dirigir  i  gestionar els serveis que 
presta l’Ajuntament relacionats amb recursos humans, servei d’atenció al ciutadà, sistemes 
d’informació  i  noves tecnologies,  padró i  estadística,  formació,  treball  i  desenvolupament 
local i qualsevol altre relacionada amb les anteriors, inclosa la representació de l’Ajuntament 
en els actes relacionats amb les anteriors atribucions, incloent l’anterior delegació la firma 
dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries 
objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per a la concertació de contractes 
menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
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afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords 
dictats en virtut de la delegació efectuada.

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 acordada mitjançant Decret núm. 41 de data 25 de juny de 2013, així com 
revocar  la delegació de la firma  de la totalitat  dels documents derivats de procediments 
relacionats amb la seva delegació acordada mitjançant Decret núm. 43 de data 25 de juny de 
2013.

SEGON.-  Revocar la  delegació genèrica efectuada al  Regidor  Sr.  Ignacio Rodrigo 
Mateo,  acordada mitjançant Decret núm. 41 de data 25 de juny de 2013.

TERCER.- Acordar que els Regidors Miriam Valladolid Portas i Ignacio Rodrigo Mateo 
deixin  d’exercir  el  seu  càrrec  en  règim  de  dedicació  exclusiva  i  passin  a  percebre  les 
indemnitzacions  per  assistències  als  òrgans  col·legiats  de  la  Corporació  previstes  a  les 
Bases d’execució del pressupost de la Corporació, amb efectes del dia 12 d’agost de 2014. 

QUART.- Que es doni compte dels punts primer i segon del present Decret al Ple de 
la Corporació, i es procedeixi a la ratificació del punt tercer a la propera sessió plenària que 
es celebri, es notifiqui a la Regidora Miriam Valladolid Portas i al Regidor Ignacio Rodrigo 
Mateo  i a les dependències afectades  i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial 
de les Illes Balears. sense perjudici de la seva efectivitat des del dia de signatura del present.

Eivissa a 
      L’ALCALDESSA,      En don fe

    EL SECRETARI-ACCTAL.,
 (document signat electrònicament al marge)        (document signat electrònicament al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

4.2.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“DECRET:  Amb data 11 d’agost de 2014, el Ple de l’Ajuntament d’Eivissa va procedir a 
l’elecció de la nova Alcaldessa, com a conseqüència de la renúncia presentada per l’anterior.

Essent  necessari  que  es  modifiqui  el  règim  de  delegacions  realitzat  sota  el  mandat  de 
l’anterior  Alcaldessa,  mitjançant  el  present  i  d’acord  amb  les  facultats  que  confereix  a 
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aquesta Alcaldia 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 RESOLC:

PRIMER.-  Mantenir  l’estructura  organitzativa  dels  serveis  administratius  de  l’Ajuntament 
segons el previst al Decret d’Alcaldia núm. 41 de data 25 de juny de 2013.

SEGON.- Revocar els decrets les delegacions atorgades mitjançant Decrets d’Alcaldia de 
dates 25 de juny de 2013 i 9 de setembre de 2013.

TERCER.-  A fi  de  dotar  d’una  major  celeritat  i  eficàcia  a  les  actuacions  municipals  de 
conformitat  al  previst  a  l’article  43 del  RD 2568/1986  de 28  de novembre,  pel  qual 
s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats 
Locals s’acorda:

a) Delegar en la Primera Tinent d’Alcalde, la Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez, 
la facultat de dirigir  i  gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament  en matèria 
d’esports,  joventut,  polítiques d’igualtat,  educació i  benestar social,    inclosa la 
representació  de  l’Ajuntament  en  els  actes  relacionats  amb  les  anteriors 
atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació 
de procediments  relatius  a les  matèries  objecte de delegació,   la  realització  dels  tràmits 
necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat 
de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos 
de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

b) Delegar en la Segona Tinent d’Alcalde, la Sra. Catalina Sansano Costa, la facultat 
de dirigir i gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament en matèria de cultura, patrimoni, 
festes, arxiu, biblioteca municipal, normalització lingüística i turisme, inclosa la representació 
de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació 
de  procediments  relatius  a  les  matèries  objecte  de  delegació,  la  realització  dels  tràmits 
necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat 
de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos 
de reposició que s’interposin contra els acords dictats en virtut de la delegació efectuada.

c)  Delegar en la Tercera Tinent d’Alcalde, la Sra. Maria Fajarnés Costa, la facultat de 
dirigir  i  gestionar  els   serveis  que  presta  l’Ajuntament  relacionats  amb les  matèries 
següents matèries:

-  Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i  d’Administració Municipal:  Economia i 
hisenda ( intervenció, tresoreria  recaptació i Gestió Tributària i Cadastral), pressupostos i 
comptabilitat, responsabilitat patrimonial, contractació, i qualsevol altre relacionada amb les 
anteriors, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors 
atribucions.
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L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació 
dels  procediments relatius a les matèries objecte de delegació,  la  realització  dels  tràmits 
necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat 
de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a les matèries 
objecte de delegació, on es troben incloses, entre d’altres, les següents: 

- Pressupostos i comptabilitat.
- Gestió tributària i cadastre.
- Intervenció, Tresoreria i Recaptació.
- Incoació  de  procediments  de  responsabilitat  patrimonial  i  la  resolució  dels 

mateixos sempre que la quantia reclamada no superi els 1500 Euros.
-    Les atribucions previstes en el punt primer de la disposició addicional segona del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic.

La delegació  anterior  inclou la  resolució  dels  recursos de reposició que s’interposin 
contra els acords dictats.

d) Delegar en el Regidor. Sr. Juan Flores Jiménez, la facultat de dirigir i gestionar els 
serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les següents matèries: 

Matèries englobades a l’Area d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis Municipals: 

Urbanisme, activitats, habitatge, mobilitat i transport urbà, medi ambient, protecció civil, 
servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram, enllumenat públic, neteja viaria i 
recollida de residus, estacionament regulat de vehicles a la via pública i platges,  inclosa la 
representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació 
dels  procediments relatius a les matèries objecte de delegació,  la  realització  dels  tràmits 
necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat 
de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a les matèries 
objecte de delegació, on es troben incloses, entre d’altres, les següents: 

-  Procediments relacionats amb tot tipus de llicències urbanístiques.
-  Procediments relacionats amb llicències de guals.
-  Procediments  relacionats  amb  activitats  permanents  i  les  seves  modificacions, 
activitats  itinerants i activitats no permanents,  previstos a la Llei 7/2013 de 26 de 
novembre i atorgament de  llicències per a la instal·lació d’aparells musicals.
-  Incoació, resolució de procediments de disciplina urbanística i de ruïna.
- Adopció de mesures cautelars en relació a expedients de disciplina urbanística i de 
ruïna,  i  confirmació,  modificació  o  aixecament  de  mesures  provisionalíssimes  i 
adopció de mesures cautelars de suspensió d’activitats, previstes a la Llei 7/2013 de 
26 de novembre.
-  Incoació  de  procediments  sancionadors  derivats  d’infraccions  urbanístiques  i 
resolució dels mateixos sempre que la quantia de la sanció no superi els 6000 euros.
- Ordres d’execució i execucions subsidiàries relacionades amb les matèries objecte 
de delegació.
- Expedició de certificats d’antiguitat i cèdules urbanístiques.
- Llicències d’autotaxi.
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- Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de les concessions 
de neteja, enllumenat públic, subministrament d’aigua i sanejament i estacionament regulat 
de vehicles a la via pública.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin 
contra els acords dictats.

e)  Delegar en el Regidor, Sr. Constantino .Larroda Azcoitia,  la facultat de dirigir i 
gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb  les següents matèries: 

- Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Policia Local, 
trànsit,  seguretat ciutadana i potestat sancionadora, inclosa la representació de l’Ajuntament 
en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

- Matèries englobades a l’Àrea d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Serveis Municipals: 
Neteja d’edificis i instal·lacions municipals, salut pública i cementiris

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació 
dels  procediments relatius a les matèries objecte de delegació,  la  realització  dels  tràmits 
necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat 
de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a les matèries 
objecte de delegació, on es troben incloses, entre d’altres, les següents: 

- Incoació  i  resolució  de  procediments  sancionadors  a  excepció  dels  derivats 
d’infraccions urbanístiques.

- Adopció  de  mesures  cautelars  a  adoptar  a  fi  d’assegurar  l’eficàcia  de  les 
resolucions  que  puguin  recaure  en  expedients  sancionadors,  a  excepció  dels 
derivats d’infraccions urbanístiques.

- Atorgament de llicències per a la tinència d’animals potencialment perillosos.
-     Vehicles abandonats.
-     Cementiris

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin 
contra els acords dictats.

f)  Delegar  en  el  Regidor,  Sr.  Salvador  Gallego  del  Aguila,  la  facultat  de  dirigir  i 
gestionar  els  serveis  que presta l’Ajuntament  en matèria  gestió,  aprovació  i  execució  de 
projectes d’obres municipals promogudes per l’Ajuntament, empreses o entitats associades, 
pel  Consorci  Patrimoni  de  la  Humanitat,  pels  patronats  municipals  o  concessionaris, 
conservació, manteniment i reparació de l’espai urbà i d’edificis i instal·lacions municipals, 
que inclou espais i vies públiques, comerç i participació ciutadana, inclosa la representació 
de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions. 

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació 
dels  procediments relatius a les matèries objecte de delegació,  la  realització  dels  tràmits 
necessaris per a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada i la facultat 
de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a les matèries 
objecte de delegació, on es troben incloses, entre d’altres, les següents: 

-   Permisos i autoritzacions relacionades amb els usos, ocupació i activitats lúdiques 
a realitzar a la via pública.
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- Procediments en matèria de venta ambulant i mercats ocasionals i periòdics.
- Mercat municipal.
- Atorgament de llicències de publicitat.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin 
contra els acords dictats.

QUART.- Delegar  de  forma  indistinta  en  tots  els  Regidors  de  l’Ajuntament  les 
competències que aquesta Alcaldia ostenta en virtut del previst a l’article 51.1 del Codi Civil,  
en la redacció donada per la Llei 35/1994 de 23 de desembre, per a autoritzar els matrimonis 
civils que es celebrin a l’Ajuntament.

CINQUÈ.- Fent us de les atribucions que m’atorga l’article 115 del RD 2568/1986 de 
28 de novembre conservo les següents facultats en relació a les atribucions delegades:

a) Rebre informació detallada de la gestió de les atribucions delegades i dels actes 
dictats en virtut de la delegació.

b) Ser informada prèviament de l’adopció de decisions de transcendència.

SISÈ.-  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. En cas 
d’absència,  vacant,  malaltia  o qualsevol  altre impediment dels  regidors delegats,  aquesta 
Alcaldia assumirà, directa i  automàticament,  les atribucions delegades com a titular de la 
competència originària, sense necessitat de que es dicti cap resolució expressa en aquest 
sentit.

Eivissa a 
       L’ALCALDESSA, En don fe

EL SECRETARI-ACCTAL.,
 (document signat electrònicament al marge)  (document signat electrònicament al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

4.3.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“DECRET:  Virginia Marí Rennesson, Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament d’Eivissa de 
conformitat al previst a l’article 23.3 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim 
Local   i  a l’article 46 del Reglament d’Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les 
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, RESOLC. 

PRIMER.-  Revocar  el  nomenament  del  Regidor  Sr.  Juan Daura Escandell  com a 
Primer Tinent d’Alcalde, acordat mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 436 de data 23 de juliol de 
2014.

SEGON.- Nomenar Tinents d’Alcalde a les següents regidores:

Primera  Tinent d’Alcalde a la Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez.
Segona  Tinent d’Alcalde a la Sra. Catalina Sansano Costa.
Tercera  Tinent d’Alcalde a la Sra. Maria Fajarnés Costa.
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TERCER.- Als Tinents d’Alcalde els hi correspon substituir a aquesta Alcaldia en la 
totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els supòsits d’absència, 
malaltia o impediment que m’impossibiliti per a l’exercici de les meves atribucions.

QUART.- Que es doni compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es 
celebri, es notifiqui als interessats, i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot això 
sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva firma.

Eivissa a 
      L’ALCALDESSA,               En don fe. 

  EL SECRETARI-ACCTAL.,
 (document signat electrònicament al marge)         (document signat electrònicament al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

4.4.- Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:

“DECRET:  Virginia  Marí  Rennesson,  Alcaldessa–Presidenta  de l’Ajuntament  d’Eivissa  de 
conformitat al previst a l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i a 
l’article 23 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim local de les Illes 
Balears DISPÒS: 

PRIMER.-  Que  la  Junta  de  Govern  Local,  presidida  per  aquesta  Alcaldia  estarà 
integrada per set Regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels 
que integren la Corporació.

SEGON.-   Deixar  sense  efecte  els  nomenaments  realitzats  mitjançant  Decret 
d’Alcaldia  de 25 de juny de 2013 i   nomenar membres de la Junta de Govern Local  de 
l’Ajuntament d’Eivissa als següents membres de la Corporació Municipal:

1.- Regidora Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
2.- Regidora Sra. Catalina Sansano Costa.
3.- Regidora Sra. Maria Fajarnés Costa.
4.- Regidor Sr. Constantino Larroda Azcoitia
5.- Regidor. Sr. Juan Flores Jiménez.
6.- Regidor. Sr. Salvador Gallego del Aguila.
7.- Regidor. Sr. Juan Daura Escandell.

 TERCER.-  Deixar sense efecte les delegació atorgada a la Junta de Govern Local, 
mitjançant  Decret  d’Alcaldia  de  data  25  de  juny  de  2013,  en  relació  a  l’atorgament  de 
llicències d’instal·lació i d’obertura d’activitats permanents majors, mantenint-se la resta de 
delegacions realitzades en el citat Decret de data 25 de juny de 2013 ( Boib núm. 113 de 13 
d’agost de 2013 ).  

QUART.- El règim jurídic de la present delegació serà el previst amb caràcter general 
als articles 114 a 118 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre, a excepció de lo relatiu als 
recursos de reposició que seran resolts per l’òrgan delegat.

CINQUÈ.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera 
sessió que celebri, es notifiqui als designats i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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Tot això sense perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva 
firma.

Eivissa a 
L’ALCALDESSA,. En don fe.

              EL SECRETARI ACCTAL., 
 (document signat electrònicament al marge)   (document signat electrònicament al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

4.5.- Donat compte de l’escrit amb registre d’entrada núm. 26596, del tenor literal següent:

“Mitjançant el present i a fi de que es procedeixi a la realització dels tràmits oportuns, 
es comunica, als efectes previstos als articles 73 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local i 24 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que el Grup 
Municipal Popular de la ciutat d’Eivissa, ha acordat que la Regidora, Sra. Catalina Sansano 
Costa, torni a ser membre integrant del grup municipal.

Així mateix, es comunica el canvi de portaveu del grup municipal popular de la ciutat 
d’Eivissa, passant a ser el nou portaveu la Sra. Catalina Sansano Costa i suplent la Sra. 
Maria  del  Mar  Sánchez  Gutièrrez.  Eivissa  a  13  d’agost  de  2014.  L’ALCALDESSA,  Sgt. 
Virginia Marí Rennesson.”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les nou hores i deu minuts del dia, 
de la qual s’estén la present Acta que consta de quinze pàgines que és firmada per la Sra. 
Alcaldessa i per mi el Secretari, que la certifico.
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