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ACTA NÚM. 16/14

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia disset de desembre 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 transcrita.

2n. Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 
2/2014 (Exp. Relacionat 11839):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 

“Debatut  la  proposta  d’aprovació  expedient  de  Reconeixement  Extrajudicial  de  Crèdits 
exercici 2014, per  5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Popular, 1 vot de la Regidora no 
adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez i 1 vot del Regidor no adscrit Sr. Joan 
Daura), i 6 abstencions (3 vots de Psoe-Pacte per Eivissa, 1 vot Pref, 1 vot de Movimiento 
Ciudadano Epic Ibiza,1 vot de Eivissa pel Canvi), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció 
del següent acord:

“PROPOSTA  DE  LA  PRIMERA  TINENT  D’ALCALDE  DELEGADA  DE  L’ÀREA 
ECONÒMICA EN REFERÈNCIA A L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS NÚM. 2/2014.-

Vista  la  relació  de  factures  corresponents  a  exercicis  anteriors,  per  un  import  total  de 
37.091,18 euros, segons es relaciona a continuació: 

PROVEÏDOR DATA FACTURA IMPORT PARTIDA

CITELUM IBÉRICA SA A59087361 16/08/2010 10-1358-IBZ 7.152,22 16500-22799

ANTICIMEX 3D SA A82850611 31/07/2013 FA027469 3.083,08 31300-22799

FCC AQUALIA SA A26019992 19/04/2013 0140-FAC-2013-000025 1.011,56 17100-21000

FCC AQUALIA SA A26019992 24/06/2013 0140-FAC-2013-000039 1.011,56 17100-21000

FCC AQUALIA SA A26019992 22/07/2013 0140-FAC-2013-000044 1.011,56 17100-21000

ATESE SL B07607278 30/11/2013 1311/22 4.068,08 13000-22799

ANTONIO RIBAS SERRA 41449109G 10/10/2013 202 7.184,61 13000-22799

ANTONIO RIBAS SERRA 41449109G 06/11/2013 2018 4.744,99 13000-22799

ANTONIO RIBAS SERRA 41449109G 28/11/2013 225 2.726,61 13000-22799

CA NA NEGRETA SA A07085806 18/12/2013 0014520 5.096,91 13000-22799
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  SUMA 37.091,18

Vistos els informes emesos al respecte per l’Intervenció de Fons, així com per la Secretaria 
General, i atenent que les factures de referència corresponen a despeses que s’han realitzat, 
i tenint en compte que mitjançant el present expedient s’està possibilitant aprovar despeses 
que  de  no  fer-se  efectives  per  part  de  la  Corporació,  perjudicaria  els  interessos  dels 
proveïdors afectats; per tot això es proposa l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors per un import 
total de  37.091,18 euros, que corresponen a l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits número 2/2014, segons el següent detall:

PROVEÏDOR DATA FACTURA IMPORT PARTIDA

CITELUM IBÉRICA SA A59087361 16/08/2010 10-1358-IBZ 7.152,22 16500-22799

ANTICIMEX 3D SA A82850611 31/07/2013 FA027469 3.083,08 31300-22799

FCC AQUALIA SA A26019992 19/04/2013 0140-FAC-2013-000025 1.011,56 17100-21000

FCC AQUALIA SA A26019992 24/06/2013 0140-FAC-2013-000039 1.011,56 17100-21000

FCC AQUALIA SA A26019992 22/07/2013 0140-FAC-2013-000044 1.011,56 17100-21000

ATESE SL B07607278 30/11/2013 1311/22 4.068,08 13000-22799

ANTONIO RIBAS SERRA 41449109G 10/10/2013 202 7.184,61 13000-22799

ANTONIO RIBAS SERRA 41449109G 06/11/2013 2018 4.744,99 13000-22799

ANTONIO RIBAS SERRA 41449109G 28/11/2013 225 2.726,61 13000-22799

CA NA NEGRETA SA A07085806 18/12/2013 0014520 5.096,91 13000-22799

  SUMA 37.091,18

SEGON.- Autoritzar,  disposar i  reconèixer  les obligacions corresponents a cadascun dels 
proveïdors relacionats amb càrrec a cadascuna de les partides pressupostàries recollides en 
la relació.
Eivissa.  LA  TINENT  D’ALCALDE  DELEGADA,  María  Fajarnes  Costa  (Document  signat 
electrònicament al marge)”

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA
DELEGADA

Sgt.: Maria Fajarnés Costa Sgt.: Mª Cristina Sala Torres
(Document signat electrònicament al marge)         (Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sra.  Fajarnés: Són una sèrie de factures d’anys  anteriors  que no es varen tramitar  pel 
procediment ordinari. En aquest cas l’Ajuntament cauria en un enriquiment injust, i creu que 
per responsabilitat les haurien de pagar totes.

Sr. Molina: Un reconeixement extrajudicial s’hauria d’evitar sempre, perquè és una situació 
atípica que ve motivada per un informe amb objecció previ  d’Intervenció,  que indica que 
s’han acceptat al pagament factures que no estan en el pressupost. És cert que hi ha un 
principi  que  diu  que  l’Ajuntament  no  ha  de  tenir  un  enriquiment  injust.  Lògicament  el 
proveïdor no ha de suportar el  cost  d’un error que sol ser de l’administració.  Sempre és 
responsabilitat de l’equip de govern aprovar aquests pagaments, perquè és el que és capaç 
de  determinar  que  el  servei  s’ha  prestat.  És  cert  que  no  es  fan  molts  reconeixements 
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extrajudicials, en tenen un a la memòria que va acabar amb un equip de govern, que va ser 
el  de les factures de Prensa Pitiusa,  i  aquest  fet  va fer  que tots fossin conscients de la 
rellevància d’això. S’abstendran, no impediran que aquests proveïdors cobrin, però no estan 
contents que es tengui que arribar fins això.

Sra.  Fajarnés: Està totalment  d’acord amb el  Sr.  Molina,  de què no s’haurien de portar 
reconeixements extrajudicials a aquest Ple, s’haurien d’evitar en la mesura de lo possible. Fa 
referència a les factures de Prensa Pitiusa, i ella el primer dia que va arribar es va trobar una 
relació de factures de Citelum des de l’any 2005 sense conformar.

Sra. Sánchez-Jáuregui: Vol recordar que en la seua etapa com Alcaldessa, varen tenir que 
aprovar per reconeixement extrajudicial,  un deute de 500.000 euros que s’havien excedit 
d’un magatzem que s’havia fet prop de GESA, i era una obra que estava feta a l’època del 
PSOE.
Quant a les factures de Prensa Pitiusa, no es varen arribar a dur al Ple perquè ella com a 
Alcaldessa va donar l’ordre de què es retiressin.

Sr. Molina: No ha acusat a ningú de res, simplement ha dit que és un fet que s’ha d’evitar.  
No sap a que ve que la Sra. Fajarnés li parli de les factures de Citelum, perquè com be sap 
són factures molt  complexes d’una societat  amb la qual  hi  ha una relació  mercantil  molt 
complicada, i que en alguns casos, com segurament dins de quatre anys un govern que no 
sigui del PP, tengui que aprovar extrajudicialment factures que venguin del 2013, perquè 
corresponguin a conceptes que s’han clarificat al 2013. Això encara que no és el correcte, de 
tant en tant ha de passar.
No té res a veure un pressupost modificat sobre una inversió molt gran que es va fer, d’acord 
amb les instruccions dels serveis tècnics municipals, que varen ser els que aprovaren una 
sèrie de canvis en un projecte de construcció d’un magatzem al costat de GESA, i que va 
suposar un sobrecost que va ser una sorpresa per a tothom.

Sra. Fajarnés: Simplement era per recordar-los això, ja que aquest equip de govern farà 
front a una de les factures de 2008, per instal·lació de Feria Andalusa de 7.152 euros.

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

3r. Aprovació Pressupost General any 2015 (Exp. Relacionat 11890):

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatut la proposta d’aprovació Pressupost General any 2015; per 5 vots a favor (3 Grup 
Municipal Popular, 1 vot de la regidora no adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui 
Martínez i 1 vot del regidor no adscrit Sr. Joan Daura), i 6 abstencions (3 vots de Psoe-
Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot Pref i 1 vot Eivissa 
pel Canvi) proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA ACORD APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL ANY 2015
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Vist  el  Projecte  de  Pressupost  General  per  a  l’exercici  de  l’any  2015,  integrat  pels 
Pressupostos de l’Ajuntament d’Eivissa, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat del 
Museu d’Art Contemporani i del Patronat Municipal de Música, així com de l’Estat de Previsió 
d’Ingressos i Despeses de l’Empresa Pública IMVISA.

Donat compte que la seva estructura pressupostària s’ajusta a les normes contingudes a 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març; per la que es modifica l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de 
desembre; que en l’Estat d’Ingressos s’han recollit previsions raonables dels ingressos que 
es  preveuen  liquidar,  i  en  l’Estat  de  Despeses,  els  crèdits  necessaris  per  atendre  les 
obligacions exigibles a les respectives Corporacions; que s’ha format el Pressupost General 
amb  tota  la  documentació  prevista  en  la  legislació  vigent  i  que  en  cadascun  dels 
Pressupostos integrants del Pressupost General no existeix dèficit inicial.

De conformitat amb l’article 168.4 del TRLHL, es proposa el Ple de la Corporació l’adopció 
del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  de la  Corporació  per  a  l’any  2015, 
integrat pels Pressupostos de l’Ajuntament d’Eivissa, del Patronat Municipal d’Esports, del 
Patronat  del  Museu d’Art  Contemporani  i  del  Patronat  Municipal  de Música,  així  com de 
l’Estat de Previsió d’Ingressos i Despeses de l’Empresa Pública IMVISA; que presenta els 
següents resums d’ingressos i despeses:

- PRESSUPOST AJUNTAMENT D’EIVISSA:

CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES 22.049.001,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 280.000,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 12.585.657,31
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.584.840,45
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 864.000,00
Total Operacions Corrents 48.363.518,76

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 1.556.471,24
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 80.000,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 1.636.481,24

TOTAL INGRESSOS 50.000.000,00

CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL 16.015.475,93
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 20.241.943,53
3. DESPESES FINANCERES 1.445.224,52
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.472.530,62
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5. FONS PER LA CONTINGÉNCIES 297.400,00
Total Operacions Corrents 44.472.574,60

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS 1.330.440,07
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.567.039,78
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 2.629.935,55
Total Operacions de Capital 5.527.425,40

TOTAL DESPESES 50.000.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 390.000,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.724.990,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
Total Operacions Corrents 2.114.990,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.000,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 5.010,00

TOTAL INGRESSOS 2.120.000,00

CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL 1.064.541,13
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 676.948,87
3. DESPESES FINANCERES 4.000,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 369.500,00
5. FONS DE CONTINGÈNCIES 0,00
Total Operacions Corrents 2.114.990,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS 5.000,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 5.010,00
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TOTAL DESPESES 2.120.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUSEU D’ART CONTEMPORANI

CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 239.990,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
Total Operacions Corrents 239.990,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.000,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 15.010,00

TOTAL INGRESSOS 255.000,00

CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL 167.340,36
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 72.599,64
3. DESPESES FINANCERES 50,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
5. FONS PER CONTINGÈNCIES 0,00
Total Operacions Corrents 239.990,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS 15.000,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 15.010,00

TOTAL DESPESES 255.000,00

- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS
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OPERACIONS CORRENTS:
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 43.650,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 537.340,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
Total Operacions Corrents 580.990,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.500,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 4.510,00

TOTAL INGRESSOS 585.500,00

CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS

OPERACIONS CORRENTS:
1. DESPESES DE PERSONAL 356.215,79
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 224.074,21
3. DESPESES FINANCERES 700,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
5. FONS PER CONTINGÈNCIES 0,00
Total Operacions Corrents 580.990,00

OPERACIONS DE CAPITAL:
6. INVERSIONS REALS 4.500,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 10,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 4.510,00

TOTAL DESPESES 585.500,00

- EMPRESA PÚBLICA IMVISA

COMPTE PERDUES I GUANYS TOTAL EUROS

INGRESSOS:
VENDES 3.040.000,00
AUGMENT D’EXISTÈNCIES 0,00
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 24.000,00

TOTAL INGRESSOS 3.064.000,00
DESPESES:
REDUCCIÓ D’EXISTÈNCIES 2.620.000,00
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CONSUM MERCADERIES 0,00
SOUS I SALARIS 23.500,00
CÀRREGUES SOCIALS 7.000,00
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 0,00
SERVEIS EXTERIORS 123.500,00
ALTRES DESPESES GESTIÓ CORRENT 0,00
DESPESES FINANCERES 290.000.00
DOTACIÓ PROVISIONS 0,00
AMORTITZACIÓ PASSIUS FINANCERS 0,00

TOTAL DESPESES 3.064.000,00

SEGON.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Comunitat Autònoma per un termini de 15 dies, durant els quals, els interessats podran 
presentar  les  reclamacions  que  estimin  convenients  davant  del  Ple  de  la  Corporació. 
Aquestes reclamacions seran resoltes pel Ple en el termini d’un mes. En cas de que no es 
presentin  reclamacions  durant  aquest  període  d’exposició  pública,  es  considerarà 
definitivament aprovat el Pressupost General per a l’any 2015.
Eivissa,  La  Tercera  Tinent  d’Alcalde  Delegada  de  l’Àrea  Econòmica  i  d’Administració 
Municipal, (Document signat electrònicament al marge)”.

Eivissa, 16 de desembre de 2013.
LA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

DELEGADA
Sgt.: Maria Fajarnés Costa Sgt.:Mª Cristina Sala Torres
(Document signat electrònicament al marge)    (Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sra. Fajarnés: Els comptes responen a la necessitat de ser rigorosos, realistes i prudents. 
És a dir, defensar l’interès general i el benestar dels ciutadans, tenint en compte el context 
econòmic en el que es troben.
Són  uns  pressupostos  en  els  que  prevalen  el  control  de  la  despesa  i  la  reducció  de 
l’endeutament, així com altres línies bàsiques centrades en l’atenció als vesins, als barris de 
la  ciutat,  el  recolzament a la reactivació econòmica i  l’aposta per la  qualitat  dels  serveis 
públics i el turisme. Així  el pressupost de l’Ajuntament d’Eivissa per al 2015, equilibrat en 
ingressos i en despeses, ascendeix a 50 milions d’euros, això suposa un increment moderat 
del 3,5% amb respecte a l’any passat. Aquest augment respon, per un costat, a l’important 
increment  en  les  aportacions  de  transferències  de  l’estat  per  a  despeses  corrents  de 
l’Ajuntament, i per altre costat, a l’increment del 10% del valor cadastral de l’IBI, que tal i com 
ja  anunciaren,  no suposa  cap càrrega als  contribuents  per  la  decisió  d’aquest  equip  de 
govern de baixar el tipus impositiu, és a dir es congelen els impostos perquè els ciutadans 
paguin el mateix que en 2014. Amb aquest augment dels ingressos s’aconsegueix un doble 
objectiu, per un costat donar cobertura a tots els serveis bàsics dels vesins del municipi, i per 
altra costat racionalitzar el deute de l’Ajuntament.
En aquest punt vol ressenyar que a finals de 2015, la situació financera de la institució serà 
millor que a l’inici de l’any, ja que no es preveuen noves operacions d’endeutament, i sí es 
preveuen noves amortitzacions de crèdits.
Ara analitzarà el pressupost capítol per capítol.
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En  el  capítol  I,  preval  la  contenció  de  la  despesa  de  personal.  No  hi  haurà  increment 
retributiu per a l’exercici de 2015, respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 
2014.  No obstant,  d’acord amb la possibilitat  que contempla l’Estat,  s’inclou una previsió 
dirigida a la recuperació parcial dels imports deixats de percebre pels empleats públics, com 
a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de 
complement  específic,  o  pagues  addicionals  equivalents  corresponents  al  desembre  de 
2012.  També  regula  l’oferta  de  feina  pública,  inclourà  les  places  vacants  dotades 
pressupostàriament  i  provisió  de  les  quals  es  consideri  inajornable,  o  que  afectin  al 
funcionament  dels  serveis  públics  essencials.  També contemplen  una  partida  de  50.000 
euros destinada a acollir possibles convenis per a ocupació d’aturats de llarga duració.
El capítol II, s’ha incrementat en un 7,69% degut a diverses situacions. Per un costat, una 
actualització del contracte integral de neteja, tenint en compte la posada en marxa per a l’1 
de juny.  Per altre costat, l’increment del renting de policia per dotar-los de més vehicles. 
Manteniment  i  conservació:  30.000 euros per a vies públiques,  80.000 euros destinats  a 
parcs i jardins, 35.000 euros per a manteniment de les escoles i 250.000 euros per a edificis 
municipals. Se dota d’una partida fins ara inexistent, enllumenat nadalenc de 150.000 euros, 
per  fer  front  a  les  llums  de  Nadal  de  2015,  així  com  despeses  que  queden  pendents 
d’exercicis  anteriors.  Increment  en  la  partida  d’estudis  i  treballs  tècnics,  per  realitzar  la 
inspecció tècnica d’edificis. Increment també en estudis i treballs tècnics de les platges, que 
inclou  un  sistema  ambiental  de  les  platges,  implantació  del  sistema  de  gestió  de 
l’accessibilitat de la platja de Talamanca, i la revisió del projecte de la regulació de fondejos. 
També  es  produeix  un  increment  en  la  partida  de  contaminació  acústica,  que  inclou 
consultories com el pla d’acció i el mapa de remors.
I  finalment  un  increment  d’altres  empreses  del  servei  d’ocupació,  i  una  partida  nova 
destinada a la modificació de la RPT.
En relació al capítol III, es preveu reduir en 13,9 les càrregues financeres, el que suposarà un 
important estalvi als vesins d’Eivissa en concepte d’interessos.
Respecte al capítol IV, contemplen com a novetat les aportacions al Consorci Patrimoni per a 
despeses corrents. Destaquen en aquest capítol la inclusió d’una partida destinada a posar al 
dia les subvencions a l’explotació, pendents per la gestió de l’enllumenat públic, partida que 
experimenta un increment respecte a l’any anterior d’1.130.000 euros. Igualment es consigna 
l’increment  a  les  ajudes  destinades  a  la  compra  de  llibres,  així  com  els  convenis  i 
subvencions a subscriure amb les distintes entitats del municipi. També inclouen el 0,7% de 
cooperació amb el sud.
El  capítol  V  conté  mesures  per  garantir  l’estabilitat  pressupostària  derivades  de  les 
exigències  de  l’aprovació  de  la  Llei  Orgànica  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera.  Per  al  compliment  de l’objectiu  d’estabilitat  mantenen en el  pressupost  per  a 
2015, l’existència d’un fons de contingència amb la finalitat de finançar les necessitats de 
caràcter  no  discrecional,  i  no  previstes  en  el  pressupost  inicialment  aprovat  que  puguin 
presentar-se al llarg de l’exercici, i que finançades amb altres recursos haguessin generat 
dèficit en termes de comptabilitat.
Quant a la inversió, capítol VI, l’any que ve es realitzarà amb fons propis de l’Ajuntament,  
sense condicionar les inversions a una sèrie d’operacions immobiliàries,  per la qual cosa 
poden garantir la seua realització. Entre les inversions previstes s’inclouen millores en els 
barris de la ciutat, en les instal·lacions esportives, en el patrimoni històric i a les platges del 
municipi.
En transferències de capital es comprenen els crèdits per aportacions per part de l’entitat 
local o del seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors.
Respecte al passiu financer, és redueix l’endeutament de la Corporació, que d’un ràtio de 
deute  viu  de 50,03 % a 1 de gener  passarà a un 44,81% a 31 de desembre de 2015, 
quantitat molt per sota del límit que ve marcat per la normativa d’aplicació d’un 75%.
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En  matèria  d’assumptes  socials,  s’executaran  les  polítiques  tendents  a  mantenir  i 
incrementar el nivell de protecció social obtingut al llarg dels últims anys, en aquells serveis i  
prestacions socials considerats essencials o prioritaris, per la qual cosa la partida destinada a 
serveis socials i assistencials augmenta amb respecte al 2014 en un 43,8%.
En  educació  el  pressupost  puja  un  5%,  ja  que  s’augmenta  la  partida  destinada  al 
manteniment de les escoletes i els col·legis públics del municipi, i es duplica l’aportació de les 
ajudes per a l’adquisició de llibres de text.
En el sector del comerç es continuarà treballant en la promoció del comerç eivissenc, amb el 
fi de reactivar la demanda i el consum, mitjançant actuacions de promoció i dinamització, per 
a això s’incrementa la partida en un 22,7% amb respecte a l’any anterior.
Finalment li  agradaria assenyalar que són uns pressupostos en els quals han buscat,  de 
manera especial,  el consens de tots els grups polítics de l’Ajuntament, ja que darrera les 
reunions  que s’han mantingut  amb tots  els  membres de l’oposició,  s’han  contemplat  les 
iniciatives dels grups que han presentat propostes, en la mesura del possible.
Per part d’EPIC, l’increment destinat a la conservació i manteniment de les vies públiques, i 
una partida destinada a les campanyes de salut acústica en els col·legis.
Per part  del PREF, l’increment del personal laboral temporal de policia,  l’increment de la 
partida de manteniment de col·legis, l’increment de la dotació destinada al lloguer de locals 
per a les associacions de vesins, així com l’adquisició d’un sistema de radar per a l’Avda. de 
Sant Josep.
Per  part  de  la  regidora  no  adscrita,  Sra.  Marienna  Sánchez-Jáuregui,  la  dotació  de  les 
partides destinades a formació i ocupació, per a possibles cursos o convenis de formació que 
puguin sorgir en aquest exercici.

Sr. Molina: Sense ànim de resultar ofensiu no es dirigirà a la Sra. Fajarnés, perquè no és la 
responsable  real  de  tot  el  que  ha  passat  en  aquesta  legislatura  a  l’Ajuntament.  És 
parcialment  responsable  dels  pressupostos  que  porten  a  aprovació,  perquè  s’han 
desenvolupat sota la seua direcció, però lògicament hereten moltes coses que venen del 
principi d’aquesta legislatura i d’abans.
Es dirigirà al Partit Popular que és el responsable del que estan passant aquí i del que ha 
passat durant aquests quatre anys, i per altra part també es dirigirà a la ciutadania, que és al 
final la que gaudeix o sofreix els pressupostos que s’aproven, dels actes de l’equip de govern 
i de la ciutat.
Ha passat per damunt de les propostes que ha fet el grup PSOE-Pacte i que s’han incorporat 
al pressupost, però dona igual perquè això no va de protagonismes.
Està en les seues mas que el grup majoritari de l’oposició PSOE-Pacte, que en aquest cas 
és el grup majoritari de la sala, faciliti l’aprovació dels pressupostos, perquè la ciutat té molts 
problemes a solucionar,  molts són importants però només n’hi  ha una actuació que sigui 
crítica que és l’emissari de Talamanca. S’ha romput dues vegades aquesta setmana, s’ha 
tengut que acotar la platja perquè no es podia utilitzar. Tots creuen que ho han d’arreglar 
incloent el grup popular amb l’Alcaldessa al front.
El  grup PSOE-Pacte a  instat  a  l’Ajuntament  a demanar  la  declaració  d’emergència,  que 
permetria  emprendre  aquesta  obra  immediatament.  Inicialment  el  grup  Popular  ho  va 
recolzar en varies ocasions, però després han reculat un poc i han començat a parlar de les 
competències.  Les competències es poden negociar  entre administracions,  es reclamen i 
s’exerceixen, perquè segons diuen aquest problema de l’emissari no estarà arreglat fins que 
estigui la depuradora nova, que ningú sap quan estarà. Amb els pegats que han posat no 
poden estar tranquils, perquè dins de tres mesos amb l’estat que està l’emissari es tornarà a 
rompre, i la platja tornarà a estar feta una porqueria, els vesins tornaran a queixar-se, i els  
empresaris  no  podran  exercir  la  seua  activitat  empresarial.  Això  no  és  una  qüestió  de 
competències sinó de seguretat,  salut pública i d’emergència,  i  és un problema que s’ha 
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d’arreglar. Creu que en aquest moment tots veuen un problema, i el PSOE-Pacte els ha ofert 
solucions que pensen que les haurien d’aprofitar.
És suficient que posin en el pressupost una partida d’1 milió d’euros per arreglar l’emissari.  
Tenguin  els  diners  preparat  i  llavors  negociïn  la  competència,  i  així  podran  arreglar  el 
problema per a l’estiu. Si fan això el PSOE-Pacte facilitarà que el pressupost s’aprovi, sense 
l’oposició del principal grup d’aquesta sala.
Aquest pressupost té poques coses, és limitat i no veuen res molt diferent de pressupostos 
anteriors.
Ha set el PP capaç de resoldre el tema de la contracta de fems, que estava en vies de 
solució? No. Acabarà la legislatura i com a màxim s’adjudicarà el plec dels fems.
El tema del CETIS? No.
El tema d’IMVISA? No, no ha set capaç.
De posar en acció els recursos que té el Consorci Patrimoni de la Humanitat? No, no ha set 
capaç.
Li fa cas al PP l’Autoritat Portuària? No, no li fa molt cas.
Han vist inversions actives en els pressupostos anteriors? No.
Han aconseguit que altres administracions aportin fons per a aquest Ajuntament, més enllà 
dels obligatoris per llei? No.
Tampoc han complert el seu programa electoral,  com són el tema de la neteja i  el de la 
formació.
Han set capaços de gestionar el seu propi pressupost? No, això ho proba cada liquidació de 
pressupost,  en les quals  el  romanent  creix  i  creix,  perquè els  ingressos creixen però no 
s’executa el que està pressupostat.
Opinen que el govern del PP és molt car per als ciutadans, que gestiona un pressupost que 
és insolidari  amb les persones, malgastador.  Un govern malgastador perquè gasta on no 
toca, i el més trist de tot un govern sense idees.
En aquesta legislatura s’ha consolidat que el pressupost descansa, cada vegada més, en les 
butxaques dels ciutadans.
Varen pujar la taxa de fems dos anys abans d’adjudicar la contracta. L’IBI l’han anat pujant 
progressivament.
El PP gestiona un govern que no és solidari amb les persones. Venen dels quatre pitjors 
anys des de la transició en aquest país, anys de crisis que ha afectat a molts altres països, i 
en aquests quatre anys el que ha fet l’Ajuntament per als ciutadans, pràcticament eliminant 
les línies de formació per als aturats. L’anècdota és la presentació pública del projecte de 
reforma de l’edifici de la policia per a convertir-lo en una escola de formació, quan tots sabien 
que no es podria fer per la llei de racionalització de la despesa, perquè és un competència 
impròpia.
L’Ajuntament també ha renunciat a la inversió intel·ligent, perquè hi havia molts projectes que 
estaven consignats en el pressupost, i que haguessin generat llocs de feina.
Aquests quatre anys la sensibilitat de l’Ajuntament cap a la infància, ha set pujar el preu de 
l’escoleta municipal, per la qual cosa ell personalment farà una creuada perquè es recuperi, 
amb el recolzament dels seus companys del grup PSOE-Pacte, eliminant la bonificació de les 
persones  amb  menys  renda.  També  han  baixat  les  ajudes  als  llibres  de  text,  ara  les 
incrementen perquè els grups de l’oposició ho varen demanar.
La primera mesura que va prendre el PP va ser eliminar les ajudes al desenvolupament.
La Sra. Fajarnés diu que puja el pressupost benestar social, la única partida que puja és la 
d’acció social no el pressupost de benestar social, però puja únicament pels 220.000 euros 
que s’inclouen com a cooperació al desenvolupament, que va acordar el Ple.
La  Sra.  Fajarnés  ha  dit  que  és  un  pressupost  que  controla  la  despesa,  ell  diu  que  es 
malgastador.  El  seu  grup  ha  denunciat  varies  vegades,  els  despropòsit  que  va suposar 
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prendre els préstec de pagament a proveïdors, préstec que ha set amortitzat recentment, i 
que ha costat més de 600.000 euros d’interessos, això és responsabilitat del PP.
En aquest  pressupost  el  40% és despesa corrent,  el  seu control  de  la  despesa  suposa 
incrementar 2.353.000 euros el que es destina a això, que no és en general la prestació d’un 
servei directe al ciutadà.
Els pitjor de tot és que no tenen idees. No han executat les inversions.
Creuen  que  la  ciutat  no  necessita  inversions  urgents?  Que  el  carrer  Pere  Francès  no 
necessita arreglar-se? On són els 450.000 euros pressupostats per arreglar el carrer Pere 
Francès?
Destinen menys del 3% del pressupost a inversions.
Tornen a confiar l’aportació al Consorci a la venda d’uns locals, que fa dos anys que s’estan 
intentant vendre i que no s’han venut.
Que passarà amb l’aportació al Consorci? Està malament com ho han fet.
Estan d’acord amb els pressupostos dels patronats, els han votat a favor. Li agradaria que es 
pogués fer una votació separada del pressupost dels patronats, perquè quedés clar que el 
seu grup recolza. Demana que consti en Acta aquesta petició.
S’han de resoldre situacions a IMVISA.
No troben cap raó per votar a favor d’aquests pressupostos. No són pitjors que els de l’any 
passat, però és que els de l’any passat no eren bons.
Vol reconèixer que han millorat coses, com per exemple l’actitud.

Sr. Ferrer: Coincideix amb l’anàlisis del Sr. Molina.
Diuen que la feina de l’oposició té que ser oposar-se als pressupostos que es presenten, i no 
és així, sinó intentar analitzar aquests pressupostos perquè siguin millors per a la ciutadania, 
se’ls han estudiat i no veuen que siguin millors. Paguen més impostos i reben menys que 
abans. La ciutadania està reben d’aquest Ajuntament els pitjors quatre anys de la història 
d’aquesta ciutat.
Ha  mirat  els  pressupostos  de  dalt  a  baix,  i  no  hi  ha  il·lusió,  ni  voluntat,  ni  interès  per 
solucionar res, simplement és aprovar un pressupost pla sense cap intenció de cap tipus. 
Arriben al 2015 amb una situació pitjor de la ciutat que en el 2011. No es poden votar a favor 
aquests pressupostos.
Amb un pressupost de 50 milions d’euros tenir una inversió real d’1.300.000 euros és una 
vergonya per als ciutadans i per a l’Ajuntament, tenguent un romanent de 20 milions.
Han set incapaços de gestionar els pressupostos d’aquest Ajuntament.
Li  agradaria a la Sra.  Fajarnés que en el  seu torn, no tengués una actitud especialment 
agressiva, perquè no hi ha res més trist que treure pit on no es pot, s’ha de ser conscient del 
que ha passat.

Sr. Villalonga: Tenen uns pressupostos electoralistes amb una part positiva, i és que no 
incorporen inversions que no puguin acabar.
Es la segona pitjor legislatura de la democràcia d’aquest Ajuntament.
També troben positiu que s’amortitzi deute.
A l’equip de govern li queden sis mesos. El seu parer és que l’Ajuntament ha de ser el més 
estricte possible pressupostàriament, perquè el proper equip de govern que vengui es trobi 
l’Ajuntament sanejat.
El  que faran l’any que ve en el  primer Ple,  serà presentar una moció,  a part  de liquidar 
l’empresa IMVISA, per continuar amortitzant el deute i utilitzar aquest romanent per treure els 
22 milions de deute, que a l’Ajuntament li suposaran 7 milions d’interessos, que també s’han 
de pagar. Per la qual cosa la seua prioritat és que l’Ajuntament quedi sanejat, i l’any que ve 
entrarà un altre equip de govern i reiniciaran els sistema operatiu.
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Sra. Sánchez-Jáuregui: Va estar dos anys, va prendre possessió l’11 de juny de 2011 i va 
dimitir el 17 de juny de 2013, perquè les circumstància així indicaven que havia de fer-ho, 
però no perquè hi hagués cap causa.
Quan varen fer la campanya es va fer amb molta il·lusió i varen ser molts els ciutadans que 
els votaren. Tenien un programa, i que quan començaren a governar la intenció era portar a 
terme aquest programa. Tots saben que quatre anys no són suficients per portar a terme un 
programa, i dos anys encara menys.
A pesar de la situació va decidir  quedar-se com a regidora no adscrita,  perquè tenia un 
compromís amb tots els ciutadans que els hi havien donat la confiança, i per ajudar a portar 
endavant aquest programa.
Recolzarà els pressupostos perquè són coherents amb el programa i en favor de l’interès 
general. Sap que són uns pressupostos complicats, que hi té que haver una continuïtat i que 
les circumstàncies que hi ha els condiciona.
Hi ha temes que des del principi li va preocupar molt, com era el de la neteja, però hi ha un 
tema molt important que és el de la formació. Sap que s’estan fent coses al respecte, encara 
que falta la infraestructura concreta. Seguirà recolzant a l’equip de govern i votarà a favor 
dels pressupostos.

Sra. Valladolid: Agraeix el talant dialogant de la Regidora d’Economia i de la Presidenta. No 
són uns pressupostos pretensiosos són realistes però són millorables.
Quant al tema de l’emissari de Talamanca, volen donar un vot de confiança a l’Alcaldessa 
que ha dit que és una prioritat per a ella.

Sr. Daura: Votarà a favor. Hi hauria d’haver més inversions. Tampoc està d’acord amb que 
es  dediquin  232.000  euros  a  la  cooperació  al  desenvolupament,  quan  a  Eivissa  hi  ha 
carències prou importants a las quals es podrien destinar.
Com que s’ha sentit al·ludit per les paraules del Sr. Molina li vol contestar. Quan arribaren a 
l’Ajuntament, després de pagar les nòmines del mes de juny varen quedar, aproximadament, 
uns  70.000 euros,  això  va significar  estar  negociant  constantment,  primer  amb ENDESA 
perquè no hi havia diners per pagar els rebuts de llum, això va durar quasi un any, segon 
amb Sa Nostra que per una mala taxació d’una expropiació, els hi reclamava judicialment 
400.000 euros als quals hagueren de fer front. Després el tema de l’expropiació d’Illa Plana 
600.000 euros, la nau d’obres 500.000 euros, per aquestes dues coses es va haver de fer 
una modificació pressupostària, etc.
Per tant el préstec Montoro els va permetre treballar tranquil·lament.
Al Sr. Molina només li dona raó amb una cosa, lo malament que va gestionar el PP la crisis 
que hi va haver en aquest Ajuntament.

Sra. Fajarnés: El que ha dit el Sr. Daura és cert.
El PSOE no és l’exemple clar de baixar impostos, sinó que són el clar exemple de no sanejar 
els comptes i de pujar els impostos, per tant que el Sr. Molina digui que és un pressupost car 
per als ciutadans, no sap si és que no s’ha llegit be el pressupost.
No han anat a grans inversions. No han contemplat grans projectes. Ara li detallarà una sèrie 
d’inversions incloses en el capítol VI:
Altres inversions de mobilitat: Línia 45 d’autobusos.
Inversió nova Cementeris: Es faran 112 nínxols més.
Adquisició de nou arbrat.
Inversió nova equipaments platges: Papereres, baranes, cartelleria nova, etc.
Inversió infraestructures CETIS: Adaptació de la quarta planta de la torre I, per a quan es 
traslladi el personal del carrer Carles III.
Reposició passeig Es Viver.
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Reposició barris d’Eivissa.
1r. tram del carrer Pere Francès.
Reposició instal·lacions esportives: Es posaran noves calderes.
Obres de remodelació sala infantil de la biblioteca.
Maquinaria instal·lacions policia.
Maquinaria per a policia, urbanisme, jardins, així com a la biblioteca de Can Ventosa, i per a 
la neteja d’edificis. Mobiliari per a urbanisme, policia, acció social, biblioteca, etc.
Inversions a patrimoni històric: La restauració de l’edifici de sa Colomina, i amb 1% cultural 
es rehabilitarà el Baluard de Sant Jordi.
A part de les contemplades, es portaran a terme a l’exercici de 2015 una sèrie d’inversions 
previstes inicialment a l’exercici de 2014 i s’acabaran finançant a través d’incorporació de 
romanent, com són: la renovació de les voreres del CEIP Sa Bodega, demolició de l’antiga 
delegació del govern, mòduls d’skate parc, renovació, sanejament i  abastament d’aigua a 
l’Avda. Espanya entre els carrers Canàries i Extremadura, construcció de 112 nínxols més en 
el Cementeri Nou, remodelació i clavegueram a l’Avda. Santa Eulària.
El divendres de la setmana passada firmaren un conveni amb el Govern Balear, dirigit a la 
infància.
A diferencia d’altres anys les inversions es realitzaran amb fons propis.
En dotze anys no varen resoldre el problema de Talamanca i ho tengueren en les seues 
mans.
El tema de Talamanca és summament important i prioritari per a l’equip de govern, varen dir 
que anirien tots junts de la ma i així seguirà sent.
Agraeix al Sr. Ferrer la falta de respecte que acaba de tenir amb ella. No es preocupi que la 
paraula agressiva la tendre present fins al final de la legislatura.

Sr. Molina: Entén que no incorporaran el milió d’euros per lo de Talamanca?
Creu que tots haurien de fer un exercici de reflexió, sobre el que significa una administració. 
Una administració és una cosa molt complexa, poden pressupostar o projectar una cosa avui 
i que al final això ocorri dos anys després. Pot ocórrer que un assumpte com l’expropiació 
d’Illa Plana, que ve de l’últim govern del Sr. Fajarnés, que ha sofert molts recursos judicials 
que han retardat el tema fins quan s’ha retardat.
Demana que tots tenguin un poc de responsabilitat,  i  se n’adonin de què els rellotge no 
comença a marcar el dia que prenen possessió, i es para el dia que entreguen el bastó de 
comandament.  El  rellotge  no  para  de  córrer  i  els  cicles  de  les  coses  no  coincideixen 
necessariament amb els cicles polítics.
La Sra. Fajarnés presumeix d’invertir en baranes, en equipaments de platges, els pareix molt 
bé  però  diuen  que  els  pareix  insuficient,  perquè hi  ha  moltes  altres  coses que  aquesta 
Corporació podria fer i no fa.
Trobaren un ajuntament amb capacitat d’endeutament, i deixen un ajuntament amb capacitat 
d’endeutament.
Mai ha criticat que l’ajuntament prengui un préstec per posar-lo en infraestructura. Segueix 
criticant que l’Ajuntament s’endeutés innecessariament amb el préstec de proveïdors. Varen 
demostrar que eren factures de despesa corrent, que s’haurien d’haver pagat amb recursos 
corrents.
Quan es va arreglar Pere Francès segur que s’arreglaren la meitat dels carrers de la ciutat, i  
amb un carrer varen decidir fer un experiment per a un altre tipus de mobilitat, no ha sortit bé 
i no passa res. L’any passat pressupostaren 450.000 euros per arreglar Pere Francès i no 
està arreglat. Si el volen arreglar perquè no ho fan?
Han fet uns pressupostos cars, perquè cada vegada descansen més en els impostos dels 
ciutadans.  La  millora  interanual  que  hi  ha  de  l’any  passat  a  aquest,  és  deu  única  i 
exclusivament a les aportacions que han fet els grups de l’oposició. Vol agrair públicament a 
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la resta de grups de l’oposició que recolzaren aquestes mocions i que foren aprovades. És 
l’únic motiu de què el pressupost de benestar social sigui més alt.
Són pressupostos que no tenen contenció de la despesa, i que no tenen cap idea.
Demana que li  aclareixi si recolzaran lo de Talamanca o no. Contesti que ho faran i que 
inclouran aquesta partida en el pressupost, i no votaran en contra d’uns pressupostos que no 
els agraden.

Sr.  Ferrer: No sap amb que ha ofès a la Sra. Fajarnés.  No veu l’interès general en els 
pressupostos. Són uns pressupostos que, com l’equip de govern no té programa ni idees, els 
haurien pogut fer els tècnics.
El romanent demostra la incapacitat  de gestió, perquè no s’estan utilitzant els diners que 
paguen els ciutadans que reverteixen cap ells.
De platges treuen l’accessibilitat, Figueretes queda sense accessibilitat.
Comerç, augmenten un poc quan l’han tengut abandonat durant quatre anys.
E-Crea està mort, quan tenia una activitat molt alta per creació de feina.
Turisme, cap interès cap ell. L’anterior legislatura tenien la sort que firmaven convenis amb 
els Consellers de Turisme, i creu que ara no tenen ni això.
El Consell de Participació Ciutadana, l’interès és tal que no l’han convocat mai.
Això desmotiva a tothom que participa en aquestes coses, i als ciutadans quan no se senten 
escoltats.
Demana que tengui en compte el que contesti veient la seua situació.

Sr. Villalonga: Els agraeix que aquest any s’hagin assegut amb l’oposició, la qual cosa a 
ajudat a que poguessin incloure partides.
En  aquest  saló  de  plens  de  21  regidors  5  són  possibles  alcaldables.  Com  a  possible 
alcaldable creu que és millor no prorrogar els pressupostos.

Sra. Valladolid: Són uns pressupostos molt realistes i molt millorables. A pesar de la falta de 
partides d’inversió, per poder dur a terme diverses obres de millora a la ciutat. Des del seu 
partit  tenen en compte, l’augment en material de transport de la policia,  l’augment de les 
partides mobilitat, manteniment de la partida de reparació, manteniment i conservació de la 
via pública, l’augment de la partida de reposició dels barris del municipi, a l’augment de la 
partida de conservació de jardins. També s’han tengut en compte les seues propostes, com 
la baixada de l’IBI, l’increment de la partida per a l’adquisició dels llibres de text, l’augment de 
la partida de manteniment dels centres educatius, o inclús l’increment de la partida del 0,7% 
del fons pitiús de cooperació, i sobretot, que s’hagin mantingut les partides de la regidoria de 
benestar  social  i  d’educació.  El  seu  grup  votarà  a  favor  d’aquests  pressupostos,  per 
responsabilitat  política,  i  perquè  entenen  que  en  cas  contrari  seria  un  perjudici  per  al 
Consistori, i per tant per tots els ciutadans del municipi.
Vol que consti en Acta el seu agraïment a la Presidenta de la Corporació, per haver tengut en 
compte les seues aportacions.

Sr. Daura: Ratifica el seu vot de confiança a l’Alcaldessa amb el tema de l’emissari. El seu 
vot serà favorable als pressupostos.

Sra. Fajarnés: No han suprimit l’accessibilitat  de les platges, i  han incrementat la partida 
perquè creu que és molt important i la milloraran.
Quan la Sra. Sánchez-Jauregui va entrar a l’Ajuntament, es va trobar amb una tresoreria de 
2,5  milions  d’euros  que  varen  donar  per  pagar  una  nòmina  i  quatre  proveïdors.  Ara  la 
tresoreria és de 18 milions d’euros.

16



Secretaria General
 

PLE EXTRAORDINARI
Dia 17 de desembre de 2014

Des de que aquest  equip de govern ha arribat  a l’Ajuntament,  compleixen el  període de 
pagament  mitjà,  estalvi  net.  Amb  tots  aquests  requisits  podran  utilitzar  i  incorporar  el 
romanent, i podran portar a terme més inversions de les que estan pressupostades.
En la seua opinió parlant en temes de gestió econòmica, pensa que tant la Sra. Sánchez-
Jáuregui i el Sr. Juan Daura, com la Sra. Pilar Marí i el Sr. Juan Mayans, no varen fer tant 
mala gestió en termes econòmics.
Quant  a  l’emissari  és  una  prioritat  per  a  l’equip  de  govern,  i  els  hi  proposen  una 
transaccional,  que  diu  així:  “Instar  al  Ple  de  l’Ajuntament  a  què,  una  vegada  liquidat  el 
pressupost de 2014, i si les negociacions amb les administracions competents no arriben a 
bon  terme  procedir,  via  incorporació  de  romanent  de  crèdit,  a  l’habilitació  de  la  partida 
necessària per poder executar les obres del nou emissari.”
Apel·la a tothom a que votin a favor d’aquests pressupostos, perquè seran uns pressupostos 
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Els hi estan donant una solució que espera que acceptin, i que els permetin treure aquests 
pressupostos endavant.
Per  a  l’equip  de  govern  són  els  pressupostos  de  la  responsabilitat,  de  l’estabilitat,  de 
l’equilibri, del realisme, pressupostos de la solvència econòmica.
Vol agrair a títol personal al Sr. Villalonga de EPIC, a la Sra. Sánchez-Jáuregui, al Sr. Daura, 
al Sr. Rodrigo i a la Sra. Valladolid de PREF, al PSOE-Pacte, pel talant per haver pogut 
treballar tots junts. Espera que d’aquí endavant es puguin seguir portant a terme aquestes 
reunions, per tractar els temes més importants per als ciutadans d’Eivissa.

Sra. Marí: Des del principi ha dit que està en peu de guerra amb el tema de l’emissari. La 
redacció del projecte està iniciada. L’emergència s’està demanant, i espera que abans de 
l’estiu pugui arreglar el tema.

Sr.  Molina: Demana  que  consti  en  Acta  que  la  regidora  responsable  d’hisenda,  està 
encantada de tenir 18 milions d’euros de romanent de tresoreria.
Mantenen la seua proposta de què en aquests pressupostos s’incorpori una actuació, que 
està en la capacitat de l’Ajuntament exercir, perquè té dubtes de què estigui fet per a l’estiu.

Sra. Fajarnés: Per al·lusions vol dir de què en el cas que aquests pressupostos no es puguin 
portar a terme, els únics responsables seria el Partit Socialista.

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

4t. Aprovació Plantilla de Personal any 2015   (Exp. Relacionat 11791)  :

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatut la proposta d’aprovació Pressupost General any 2015; per 5 vots a favor (3 Grup 
Municipal Popular, 1 vot de la regidora no adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui 
Martínez i 1 vot del regidor no adscrit Sr. Joan Daura), i 6 abstencions (3 vots de Psoe-
Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot Pref i 1 vot Eivissa 
pel Canvi) proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
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PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 
2015 AL PLE DE LA CORPORACIÓ

Vista la memòria  del tenor literal següent: 

“MEMÒRIA
PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2015

La plantilla de personal constitueix un instrument bàsic a la planificació i programació de les 
necessitats de personal a la Corporació.  A la plantilla es recullen els efectius que han de 
donar  respostes  als  objectius  assenyalats  en  el  programa  pressupostari,  classificant  els 
mateixos  en  tres  categories  de  personal  al  servei  d’una  Corporació  Local:  Personal 
funcionari, laboral i eventual.

L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Eivissa, exercint la seva potestat d’autoorganització, i 
amb l’objectiu de desenvolupar els projectes i programes previstos, detecta necessitats de 
modificació de la plantilla actual.

S’ha previst el nomenament de 10 policies amb caràcter de personal funcionari  interí per 
donar suport a la temporada de l’any 2015 amb una durada de sis mesos de conformitat amb 
el  que preveu l’article  4 del  Decret  13/2013,  de 5 d’abril,  pel  que es regula  el  Fons de 
Seguretat  Pública  destinat  a la millora de la  seguretat  pública dels  municipis  de les Illes 
Balears.  Això suposa incrementar en 3 el numero d'efectius respecte a la temporada anterior 
a la Policia Local atès el volum d'afluència de visitants  en el municipi durat l'estiu així com 
les sol·licituds de pas a la situació de  segona activitat sense destí  de 2 membres de la 
Policia Local. 

De conformitat amb l'article 65 del conveni de personal laboral de l’Ajuntament d’Eivissa i 
atesa la disminució de la capacitat funcional d’un treballador amb categoria d'operari d'obres 
declarat  amb incapacitat  permanent total  per a la seva professió habitual  s’adeqüen les 
places de la plantilla de personal laboral. Això suposa amortitzar la plaça que venia ocupant 
d'operari d'obres i reconvertir-la en una plaça  d’auxiliar de serveis IPT.

Per acord de Ple ordinari de la Corporació de data 19 de desembre de 2013 es va  aprovar la 
Plantilla de personal de l’any 2014.

Per  tot  això,  es presenta la  següent  proposta de Plantilla  per a l’any 2015,  detallant  les 
següents variacions respecte a l’any 2014.

1) CREACIÓ DE PLACES NOVES

1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 3 places de policies amb caràcter interí 

1.2.- PERSONAL LABORAL:

- 1  plaça d’auxiliar de serveis IPT de la divisió funcional d’oficis, grup professional operari.

2) AMORTIZACIO DE PLACES

2.1.- PERSONAL LABORAL:
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-  1   plaça  d’auxiliar  d'operari  d'obres  (brigada)  de  la  divisió  funcional  d’oficis,  grup 
professional operari.

FONAMENTS DE DRET
PRIMER
L’art. 90.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, senyala que 
correspon a cada Corporació Local l’aprovació anual, a traves del Pressupost, la Plantilla, 
que haurà de comprendre tots el llocs reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, 
sent competència del Ple, conforme estableix l’art. 33.2.f) de la Llei 7/1985.  
SEGON
Les Plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia, i establir-
se d’acord amb l’ordenació general de l’economia, competència en exclusiva a l’Estat,  sense 
que les despeses de personal puguin excedir els límits que es fixin amb caràcter general –
art.90.1  de la Llei 7/1985-.

En  aquest  sentit,  la  plantilla  proposada  respon  a  la  coherència  organitzativa,  recollint  el 
número d’efectius necessaris per a  la consecució dels objectius generals i específics de la 
Corporació,  resultant  de  la  planificació  pressupostaria  per  a  l’any  2015  amb  dotació 
pressupostaria de totes les places incloses en la mateixa.
TERCER
La plantilla del personal és l’instrument de coordinació entre l’ordenació de la funció pública i 
les estructures pressupostàries, la qual conté la relació de places corresponents a cadascun 
dels grups i cossos funcionarials i a cadascun dels grups i nivells de classificació de personal 
laboral, que s’emparen en la dotació pressupostària dels llocs de feina.- article 36 de la Llei 
3/2007 de 27 de març, de la Funció Publica de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
QUART
Cada entitat local és competent per determinar la seva pròpia plantilla de personal amb les 
escales,  subescales  i  classes  de  personal  funcionari  que  correspongui  a  les  seves 
necessitats i  per classificar  aquest personal en raó de la branca o especialitat  concreta.-
article 192 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears.
CINQUÈ
A tenor dels articles 127 i 129,3 del R.D. Legislatiu 781/1986 i article 150 de la Llei 39/1988, 
una vegada aprovada la plantilla es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i  a la de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears dins del termini de trenta dies, sense perjudici de la 
seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

Eivissa, 

L'Alcaldessa
(document signat electrònicament al marge)”

Per tot el  que s’ha exposat,  i  de conformitat amb la legislació vigent es presenten  
aquestes  propostes  al  Ple  de  la  Corporació  per  a  la  seva  aprovació,  així  com es  
proposa l’aprovació de la Plantilla del Personal de l’any 2015:

PRIMER: CREACIÓ DE PLACES NOVES

1.1.- PERSONAL FUNCIONARI:
- 3 places de policies amb caràcter interí 
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1.2.- PERSONAL LABORAL:

- 1  plaça d’auxiliar de serveis IPT de la divisió funcional d’oficis, grup professional operari.

SEGON:  AMORTITZACIÓ DE PLACES

2.1.- PERSONAL LABORAL:

-  1   plaça  d’auxiliar  d'operari  d'obres  (brigada)  de  la  divisió  funcional  d’oficis,  grup 
professional operari.

TERCER: APROVACIÓ DE LA PLANTILLA RESULTANT
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA

PLANTILLA 2015

PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA D’HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

Denominació Grup Dotació Vacants Vac. Reser.

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA SUPERIOR

Secretari/a General A1 1 1 0

SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA SUPERIOR

Interventor/a A1 1 1 0

SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA D’ENTRADA

Tresorer/a A1 1 0 0

TOTAL 3 2 0

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA TÈCNICA

Tècnic Administració General A1 1 0 0

SUBESCALA DE GESTIÓ

Tècnic Mig de Gestió A2 1 1 0

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Administratiu d’Administració General C1 17 1 0

SUBESCALA AUXILIAR

Auxiliar Administratiu C2 62 0 0

SUBESCALA SUBALTERNA

Ordenança Agrup.Pro
f 3 1 0

Porter - Macer Agrup.Pro
f 3 3 0
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Porter – Notificador Agrup.Pro
f 3 0 0

Telefonista - Informador Agrup.Pro
f 1 0 0

TOTAL 91 6 0

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA TÈCNICA

CLASSE SUPERIOR

Arquitecte Superior A1 5 4 0

Economista A1 1 0 1

Lletrat A1 5 3 1

Llicenciat Geografia i Història A1 1 0 0

Psicòleg A1 1 1 0

Tècnic/a de Patrimoni A1 1 0 0

Tècnic/a de Joventut A1 1 0 0

Tècnic/a de Cultura A1 1 1 0

Tècnic/a de Normalització Lingüística A1 1 0 0

Enginyer Superior Industrial A1 1 1 0

Tècnic/a Formació, Ocupació i Orientació A1 1 0 0

CLASSE MITJANA

Arquitecte Tècnic A2 5 2 0

Enginyer Tècnic Industrial A2 2 2 0

Arxiver/a Bibliotecari/a A2 1 0 0

Tècnic en Mediació Intercultural A2 1 1 0

Assistent Social A2 11 1 0

Educador Social A2 5 0 0
Tècnic de Gestió de Processos i millora 
continua A2 1 1 0

Tècnic de Medi Ambient A2 1 1 0

Mestre d’Educació Infantil A2 2 1 0

CLASSE AUXILIAR

Delineant C1 3 0 0

Inspector/a  Fiscal C1 1 0 0

Operador de Sistemes C1 4 0 0

Educador Infantil C1 10 6 0
Responsable de Manteniment continguts 
pagina Web municipal C1 1 1 0

Auxiliar Soci-Sanitari C2 2 0 0
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TOTAL 69 26 2

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

CLASSE POLICIA LOCAL

Inspector A2 2 0 0

Subinspector A2 6 0 0

Oficial C1 15 0 0

Policia C1 89 2 0

Policia interí (temporada 2015) C1 10 10 0

CLASSE PERSONAL D’OFICIS

Fosser C2 5 0 0

CLASSE COMESES ESPECIALS

Tècnic Protocol i Relacions Institucionals A2 1 0 0

TOTAL 128 12 0

TOTAL FUNCIONARIS 291 46 2

PERSONAL LABORAL

Denominació Grup 
d’Assimilació Dotació Vacants Vac.Reser.

DIVISIÓ FUNCIONAL D’OFICIS

Grup Professional – Encarregat A

Encarregat/da de Mercat C1 1 0 0

Tècnic/a Jardiner C1 1 0 0

Grup Professional – Encarregat B

Encarregat/da de Neteja C2 1 0 0

Grup Professional – Oficial Primera

Oficial Primera C2 4 1 0

Cuiner C2 2 2 0

Grup Professional – Oficial de Segona

Oficial Segona C2 5 3 0

Grup Professional – Operari

Auxiliar de Serveis 1 Festius Agrup.Prof 3 2 0

Auxiliar de Serveis –IPT- Agrup.Prof 6 0 0

Auxiliar de Serveis 2 Agrup.Prof 1 1 0

Auxiliar de Serveis 3 Agrup.Prof 9 1 0

Caner Agrup.Prof 2 0 0
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Operari/a de Jardineria Agrup.Prof 16 0 0

Operari/a de Neteja Agrup.Prof 31 6 0

Operari/a  d’Obres (Brigada) Agrup.Prof 5 3 0

Operari/a d’Obres (Mercat) Agrup.Prof 2 1 0

Zelador Medi Ambiental Agrup.Prof 2 0 0

TOTAL 91 20 0

DIVISIO FUNCIONAL ADMINISTRATIVA

Grup Professional – Auxiliar

Responsable de Formació Interna C2 1 0 0

TOTAL 1 0 0
TOTAL PERSONAL 

LABORAL 92 20 0

PERSONAL EVENTUAL

Denominació Dotació Vacants Vac.Reser.

Cap del Gabinet d’Alcaldia 1 0 0

Cap de Premsa 1 0 0

Adjunt al Gabinet de Comunicació 1 0 0

Coordinador/a de Gestió de Contractes i Serveis 1 0 0

Coordinador/a de Modernització i Millora Continua 1 0 0

Secretari/ària del Grup de l’Oposició 1 0 0

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 6 0 0

TOTAL PLANTILLA 386 66 2

PERSONAL ORGANISMES AUTÒNOMS

Denominació Dotació Vacants Vac.Reser.
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Director Gerent 1 0 0

Tècnic d’Esports 1 0 0

Monitor Responsable Àrea 1 1 0

Capatàs 1 0 0

Operari 2 11 8 0

Monitor Coordinació Natació 1 0 0

Monitor Socorrista Natació 12 7 1

Auxiliar Administratiu 6 5 0

TOTAL 34 21 1

PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA

Director 1 1 0

Auxiliar Administratiu 1 0 0

Auxiliar de Serveis 1 1 0
Professor Llenguatge Musical i Coordinador
 D’ Àrea 3 3 0

Professor Trombó i Musica Moderna 1 1 0

Professor Trompeta i Musica de Cambra 1 1 0

Músic Solista 7 0 3

Músic Ajudant Solista 1 0 0

Músic Banda Primera Classe 8 0 1
Professor ViolÍ i Conjunt 
Instrumental 1 1 0

TOTAL 25 8 4

PATRONAT MUNICIPAL MUSEU D’ART CONTEMPORANI

Director Tècnic 1 0 0

Subaltern 4 4 0

Auxiliar Administratiu 1 1 0

TOTAL 6 5 0

QUART: PUBLICITAT
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De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, una 
vegada  aprovada  la  Plantilla,  haurà  d’enviar-se  copia  a  l’Administració  de  l’Estat  i  a  la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense perjudici de la 
seva publicació integra al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, junt 
amb el  resum del  Pressupost.  Eivissa,  L'Alcaldessa  (document  signat  electrònicament  al 
marge)”

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA
DELEGADA

Sgt.: María Fajarnés Costa Sgt.:Mª Cristina Sala Torres
(Document signat electrònicament al marge)    (Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

Sra.  Marí: La  Plantilla  només  es  modifica  de  conformitat  amb  l’art.  65  del  conveni  de 
personal laboral de l’Ajuntament d’Eivissa i atesa la disminució de la capacitat funcional d’un 
treballador amb categoria d'operari d'obres declarat amb incapacitat permanent total per a la 
seva professió habitual s’adeqüen les places de la plantilla de personal laboral. Això suposa 
amortitzar la plaça que venia ocupant d'operari d'obres i reconvertir-la en una plaça  d’auxiliar 
de serveis IPT. A part també en 3 places de policia de caràcter interí per a la temporada 
estival.

Sr. Molina: No és cert que el PSOE que vulgui que hi hagi persones que se’n vagin al carrer. 
Aquest pressupost segurament no entrarà en vigor fins a final de gener. En el cas que no 
s’hagués aprovat  el  pressupost,  demà es podria convocar un altre ple de pressupostos i 
aconseguir la seua aprovació, perquè l’equip de govern té els instruments per fer-ho.

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

5è. Aprovació Relació Llocs de Treball any 2015   (Exp. Relacionat 11792)  :

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

“Debatut la proposta d’aprovació Pressupost General any 2015; per 5 vots a favor (3 Grup 
Municipal Popular, 1 vot de la regidora no adscrita Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui 
Martínez i 1 vot del regidor no adscrit Sr. Joan Daura), i 6 abstencions (3 vots de Psoe-
Pacte per Eivissa, 1 vot de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza, 1 vot Pref i 1 vot Eivissa 
pel Canvi) proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE  LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL PER A L’ANY 2015 AL PLE DE LA 
CORPORACIÓ.

Vista la memòria del tenor literal següent:
“MEMÒRIA 
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL PER A 
L'ANY 2015

L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Eivissa, exercint la seva potestat d’autoorganització, i 
amb l’objectiu de desenvolupar els projectes i programes previstos, detecta necessitats de 
modificació de la relació de llocs de treball actual.

De conformitat amb l'article 65 del conveni de personal laboral de l’Ajuntament d’Eivissa i 
atesa la disminució de la capacitat funcional d’un treballador adscrit al lloc de treball d'operari 
d'obres declarat amb incapacitat permanent total per a la seva professió habitual  s’adeqüen 
els llocs de treball   de personal laboral.  Això suposa modificar el nº d'efectius del lloc de 
treball d'operaris d'obres i del lloc de treball d'auxiliar de serveis IPT (incapacitat permanent 
total) .

Per acord de Ple ordinari de la Corporació de data 19 de desembre de 2013 es va  aprovar la 
relació de llocs de treball  l’any 2014.

Per tot això, es presenta la següent proposta de Relació de Llocs de Treball de personal 
funcionari i de personal laboral per a l'any 2015, detallant les següents variacions respecte a 
l’any 2014:

1).-  MODIFICACIÓ  DEL  NÚMERO  DESCRIPTIU  DELS  LLOCS  DE  TREBALL 
HOMOGENIS.

1.1 PERSONAL LABORAL

1.1.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’auxiliar de serveis IPT.
1.1.2- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d'operari/a d'obres (brigada)

Eivissa,

L'Alcaldessa

(document signat electrònicament al marge)”

Per tot el  que s’ha exposat,  i  de conformitat amb la legislació vigent es presenten  
aquestes propostes al  Ple de la Corporació per a la seva aprovació,  així  como es  
proposa l’aprovació de la  relació de llocs de treball  de personal  funcionari  2015 i  
l’aprovació de la relació de llocs de treball de personal laboral 2015, d’acord amb els  
següents punts:

PRIMER:  MODIFICACIÓ  DEL  NÚMERO  DESCRIPTIU  DELS  LLOCS  DE  TREBALL 
HOMOGENIS.
1.1 PERSONAL LABORAL

1.1.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’auxiliar de serveis IPT.
1.1.2- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d'operari/a d'obres (brigada).

SEGON: L’aprovació de la relació de llocs de treball del personal funcionari 2015 i l’aprovació 
de la relació de llocs de treball del personal laboral 2015, que s’acompanya a aquest escrit.

TERCER: PUBLICITAT 
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De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, una 
vegada aprovada la relació de llocs de treball de personal funcionari i de personal laboral, 
haurà d’enviar-se, conjuntament amb una còpia de la Plantilla,  còpia a l’Administració de 
l’Estat i  a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense 
perjudici de la seua publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears,  junt  amb  el  resum  del  Pressupost.  Eivissa,  L'Alcaldessa  (document  signat 
electrònicament al marge)”

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA
DELEGADA

Sgt.: María Fajarnés Costa Sgt.:Mª Cristina Sala Torres
(Document signat electrònicament al marge)    (Document signat electrònicament al marge)”

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

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