Secretaria General

Joaquim Roca Mata (1 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 25/01/2016
HASH: 5b0a6408d792d1d6944b78751d9fa6ae

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


Acta núm. 16/15, ordinària de data 29 d'octubre.

2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'Expedient de Reconeixement Extrajudicial de
Crèdits núm. 11/2015 (Exp. relacionat núm. 15822/15).
3r. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa de cementeris municipals (Exp. relacionat núm. 15763/15).
4t. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la recollida de vehicles de la via pública (Exp. relacionat núm.
15766/15).

8è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la
taxa per a ocupació de terrenys d'ús públic i privat amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
(Exp. relacionat núm. 15770/15).
9è. Mocions amb proposta d'acord:
1. Moció del grup municipal Guanyem Eivissa, amb proposta d'acord, sol·licitant la declaració
d'aquest municipi contrari a l'aplicació del tractat transatlàntic de comerç i inversió (TTIP en
anglès).
2. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'elaborar i aprovar un
reglament específic per a la regulació d'espectacles d'artistes i músics a la via pública.
3. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per desenvolupar l'ordenança de
venda ambulant i activitats, i per desenvolupar i regular el sistema d'inspecció i sanció en
venda ambulant i activitats de venda de begudes alcohòliques.
4. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre l'Estatut de Capitalitat de la
ciutat d'Eivissa.
5. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, perquè la contractació d'advocats
externs en representació i defensa de l'Ajuntament es realitzi per ordre rotari.
6. Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre el finançament addicional
dels consells insulars l'any 2016 i la seva repercussió als ajuntaments.
7. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament efectuï
campanyes d'esterilització, identificació i tinença responsable d'animals de companyia.
8. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament efectuï una
revisió del Pla de Mobilitat Urbana sostenible d'Eivissa 2007-2010.
9. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'aprovar la normativa
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7è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal sobre vehicles de
tracció mecànica (Exp. relacionat núm. 15769/15).

ACTA DE PLE

6è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius (Exp. relacionat núm.
15768/15).

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

5è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la
taxa per prestació del servei del mercat municipal (Exp. relacionat núm. 15767/15).

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
adequada per regular l'ús dels espais privatius a la via pública.
10. Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que es construeixi un
memorial en el Cementeri Vell dedicat a totes les víctimes de la Guerra Civil i la posterior
repressió franquista.
10è. Decrets i comunicacions:
1. Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 24/2015.
2. Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 25/2015.
3. Donar compte de l'informe sobre Morositat i PMP, emès per la Tresoreria i Intervenció,
corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2015 (Exp. relacionat núm.15791/15).
11è. Mocions sense proposta d'acord.

2. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre la reunió mantinguda en data 17 de
novembre de 2015 entre l'Alcalde i el President de l'APB.

4. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre la modificació dels estatuts del
Patronat Municipal de Música.
12è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015.

ACTA DE PLE

3. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre les reunions mantingudes per l'Alcalde
en el seu viatge a Madrid el 10 de novembre.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

1. Moció del grup municipal Popular, de control, sobre el sistema de control d'horaris del
personal municipal.

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde-President:
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Sr. Rafael Ruiz González
Srs. Regidors:
Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sr. Juan José Hinojo Domene
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sra. Virginia Marí Rennesson
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PLE ORDINARI
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Sr. Juan José Tur Ripoll
Sra. María Fajarnés Ribas
Sr. Pablo Garriz Galvan
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Lurdes Cardona Ribas
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda
Sr. Antonio Villalonga Juan
Srs. que falten amb excusa:
Sra. Gloria Corral Joven
Secretari-Acctal.:

Interventora-Acctal:

ACTA NÚM. 18/15
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-sis de novembre de dos mil
quinze; sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Rafael Ruíz González, es reuneixen
els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm.
Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma
reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

ACTA DE PLE

Sra. Carmen Fuster Ferrer

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Sr. Joaquim Roca Mata

Sr. Ruíz: Saluda als alumnes de 3r. curs de l’ESO de Blancadona, que els acompanyen avui.
També vol saludar a la gent que segueix aquest Ple per streaming ja que és la primera
vegada que el Ple de la Corporació es tramet per internet.
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 16/15, ordinària
de data vint-i-nou d’octubre.
2n. Proposta d'acord per a l'aprovació de l'Expedient de Reconeixement Extrajudicial
de Crèdits núm. 11/2015 (Exp. relacionat núm. 15822/15):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
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DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Debatuda la proposta d’aprovació del tinent d’alcalde delegat de l’àrea econòmica en
referència a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 11/2015.-, amb 7 vots
a favor (3 vots Grup Municipal Socialista, 2 vot Grup Municipal Guanyem Eivissa, i 2 vots
Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció
del següent acord:
“PROPOSTA DEL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE
L’ÀREA ECONÒMICA EN
REFERÈNCIA A L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
NÚM. 11/2015.-

FECHA

NIF

PROVEÏDOR

PROG. ECON.

IMPORT

20/03/14

Q0700492B CONSORCI MOBILITAT, aportació any 2012

13400

46700

49.516,00

20/03/14

Q0700492B CONSORCI MOBILITAT, aportació any 2014

13400

46700

49.768,00
99.284,00

201455943

2012

P0704600F AJUNT.SANT ANTONI, IBI 2012 C.P.A.

17201

21200

4.121,81

201455944

2013

P0704600F AJUNT.SANT ANTONI, IBI 2013 C.P.A.

17201

21200

4.121,81

201455945

2014

P0704600F AJUNT.SANT ANTONI, IBI 2014 C.P.A.

17201

21200

4.121,81
12.365,43

2014

S0733001B

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, aport. 2014
Conveni Prev., extinció incendis i salvaments

94200

46300

81.050,47
81.050,47

TOTAL

192.699,90

Vistos els informes emesos al respecte per l’Intervenció de Fons, així com per la Secretaria
General, 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, perjudicarien 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 192.699,90 euros, que corresponen a l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits número 11/2015, segons el següent detall:

FACTURES EXPEDIENT RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 11/2015
NÚM.FTRA.

FECHA

NIF

PROVEÏDOR

PROG. ECON.

IMPORT

20/03/14

Q0700492B CONSORCI MOBILITAT, aportació any 2012

13400

46700

49.516,00

20/03/14

Q0700492B CONSORCI MOBILITAT, aportació any 2014

13400

46700

49.768,00
99.284,00
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NÚM.FTRA.

ACTA DE PLE

FACTURES EXPEDIENT RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 11/2015

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Vista la relació de factures i despeses corresponents a exercicis anteriors, per un import total
de 192.699,90 €, incloses dins l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.
11/2015 del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent i que es detallen a
continuació:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
201455943

2012

P0704600F AJUNT.SANT ANTONI, IBI 2012 C.P.A.

17201

21200

4.121,81

201455944

2013

P0704600F AJUNT.SANT ANTONI, IBI 2013 C.P.A.

17201

21200

4.121,81

201455945

2014

P0704600F AJUNT.SANT ANTONI, IBI 2014 C.P.A.

17201

21200

4.121,81
12.365,43

2014

S0733001B

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, aport. 2014
Conveni Prev., extinció incendis i salvaments

94200

46300

81.050,47
81.050,47

TOTAL

192.699,90

EL PRESIDENT
Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Sonia Cardona Aparicio

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia, i Sres.
Boned, García, López, Torres, Mengual, Marí, Fajarnés i Cardona, i l’abstenció del Sr.
Villalonga.
3r. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa de cementeris municipals (Exp. relacionat núm. 15763/15):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

ACTA DE PLE

(Document signat electrònicament al marge ) (Document signat electrònicament al marge)”

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

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. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,
(Document signat electrònicament al marge)”

“PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE
LA TAXA DE CEMENTERIS.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o modificació de les
seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació dels serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o se modifiquen, l’import de
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’artícle24 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:
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“Debatuda la proposta d’acord de modificació i ampliació de l’ordenança fiscal de la taxa de
cementeris amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista, 2 vot s Grup Municipal
Guanyem Eivissa,) i 2 reserva de vots ( 2 vots Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa);
es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
l'ordenança fiscal següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERIS
Es proposa l'ampliació de l'Article 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA l'epígraf primer:
1 Inhumacions
F) de cendres
G) reinhumació per cada urna de cendres

16,00 €
10,00 €

2. En capelles, criptes i sepultures:
F) de cendres
G) reinhumació per cada urna de cendres

20,00 €
10,00 €

2. En capelles, criptes i sepultures:
F) de cendres
G) exhumació i reinhumació de cendres, per cada un

10,00 €
20,00 €

Epígraf vuitè. Columbaris
Cementeris Nou i Vell:
Dret d'ús temporal per cinc anys
100,50 €
Conservació cementeri
55,00 €
Dret d'ús, renovable per vint-i-cinc anys.
501,50 €
Conservació cementeri.
229,00 €
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, aprovades provisionalment per
acord de Ple celebrat el dia , entraran en vigor a partir del dia següent a la publicació de
l’aprovació definitiva en el BOIB núm
i romandrà en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.
SEGON: Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i taulell d'anuncis de
l'Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions o
observacions, de conformitat amb el que disposa l'article 17 del “Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales”.Eivissa, (Document signat electronicament al marge)”.

EL PRESIDENT
Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez
(Document signat electrònicament al marge )

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Sonia Cardona Aparicio
(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
Sra. Marí: Demana si es poden debatre junts i votar-los per separat, des del punt 3r. fins al
8è.
Sr. Minchiotti: Pensava que explicarien una mica les modificacions.
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16,00 €
10,00 €
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1. En nínxols i fossa comuna:
F) de cendres
G) reinhumació per cada urna de cendres

ACTA DE PLE

Epígraf segon: Exhumacions

Secretaria General

Sr. Villalonga: De tot el que presenta l’equip de govern hi ha un punt que li agrada, i és la
taxa de vehicles de tracció mecànica. Li pareix oportú que l’Ajuntament cobri menys als
vehicles que contaminen menys. També seria interessant que l’Ajuntament estudiï la forma
d’incentivar, encara més a aquest tipus de vehicles, no només amb la rebaixa de taxes, sinó
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En relació a l’Ordenança de cementeris, s’amplia l’ordenança respecte a l’anterior perquè es
defineixen dos noves taxes. Per altra banda, no els ha agradat que s’aprofiti la suposada
unificació de preus del cementeri Vell amb el cementeri Nou, però no es fa una mitja entre les
dues taxes sinó que s’aprofita la unificació per pujar-les. Si pugen les taxes és perquè s’ha
de millorar el servei i no ho fan. Encara que pugen les taxes no cobreixen els costos i no fa
falta repercutir en el ciutadà aquest dèficit perquè l’Ajuntament és solvent, té liquiditat i es
pot cobrir aquest dèficit en fons propis. Votaran en contra d’aquesta taxa.
Pel que fa a la de recollida de vehicles, estan en el mateix cas, aprofiten per crear nous
supòsits de gravamen, i per tant amplien amb afany recaptatori els supòsits que els
ciutadans han de pagar. Creen dos nous supòsits, que són la immobilització i la renuncia. A
l’article 1 de l’ordenança, on en diu quin és l’àmbit i l’objecte de la taxa, han d’introduir
aquests dos nous supòsits. Cobren per tot, per immobilitzar, per retirar i inclús per renunciar
al vehicle i per tant en aquesta taxa també votaran en contra, perquè crea dos nous supòsits
i graven més coses, i perquè afecten als mes desfavorits en contra de tot el que van dient.
En relació a la del Mercat municipal, aquesta taxa ve a petició de la pròpia associació del
mercat, que necessita diners per poder seguir fent la seva activitat. No estan d’acord encara
que ho demana l’associació, que en aquest sentit és un punt a tenir en compte, però pensen
que hi ha altres maneres de cobrir el dèficit d’aquesta associació, no necessàriament pujant
la taxa. No és lògic que ara pugin les taxes i encara deguin a l’associació quasi 30.000 euros
per les parades lliures. No sap si són conscients que els hi estan pujant els costos fixes, que
són els metres quadrats, i els costos variables que és el consum elèctric. Van en contra del
comerç tradicional eivissenc, perquè els hi pugen tots els tipus de costos possibles. Demana
que cuidin al petit comerç que té un paper social, que és el que defensa el producte de la
terra. En aquesta ordenança s’abstindran perquè ho demana l’associació, però és la
responsabilitat de l’equip de govern com vulgui solucionar aquest problema.
Pel que fa a la d’expedició de documents, al principi de l’ordenança diuen que no cobraran
per duplicats. Els duplicats no es cobraven ni abans ni ara, per tant no és una cosa que
perdonin a la ciutadania. Inventen un nou impost, és a dir, cobren dues vegades pel mateix.
Cobren 60 euros per expedir una llicència, i després tornen a cobrar 60 euros per
transmetre-la. Per altra banda cobren 10 euros per cada renovació de la llicència, però si
l’interessat s’equivoca en alguna cosa li tornen a cobrar 60 euros. S’obliden novament de què
això és un servei públic, i que el ciutadà pagarà més pel mateix. Altra vegada cobraran
aquesta taxa, tant a persones físiques com jurídiques, per tant tornen a perjudicar al més
desfavorit. En aquesta també votaran en contra.
En relació a la de vehicles de tracció mecànica, els pareix bé. La votaran a favor, però
demanen a l’equip de govern que segueixi treballant per premiar al que contamina menys,
que vegin com evoluciona la legislació estatal.
I pel que fa a la d’ocupació de via pública, en aquesta ordenança divideixen la ciutat en
quatre zones, i pugen a tota la zona 1 i a tota la zona 2, a la zona 3 la deixen igual, i a la
zona 4 Sa Penya, li treuen la taxa. En la zona 1 pagaven 60% i ara pagaran el 100%, o sigui
que ho pugen un 40%, i en la zona 2 d’un 60% a un 70%, ho pugen un 10%. A la zona 2 hi
ha tot el comerç tradicional és tota Vila i ho pugen a tots. Van contra el comerç eivissenc i ho
fan perquè volen no tenen motius. La zona 3 puja 30 euros i la zona 4 zero euros, per tant
votaran en contra d’aquesta ordenança. Amb la reserva de què no veuen clar que, en el seu
afany desmesurat de recaptació, es fiquin fins a Marina Botafoc i a Ibiza Nueva, perquè això
és d’Autoritat Portuària, i estan envaint competències.

ACTA DE PLE

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
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Sr. Molina: L’Ajuntament exercint la seua responsabilitat regula la fiscalitat, que és la que
permet que es facin coses com per exemple: asfaltar els carrers, donar serveis als ciutadans,
Aquestes coses requereixen, els agradi o no, recaptar impostos per la propietat de les cases,
taxes per la recollida de fems, per fer nets els carrers, o coses com moure cendres d’un punt
del cementeri a un altre, que són coses que ocorren en la realitat i per això s’inclouen en les
ordenances. Si és una cosa que ocorre en la realitat i la llei diu que s’ha de cobrar, és
responsabilitat de l’equip de govern de posar això en l’ordenança per l’ús de cementeris, i
això és el que fa. No es caprici de l’equip de govern posar taxes noves, sinó que hi ha un
tècnics treballant en aquesta casa, que són els responsables de cementeris, que avaluen els
costos que per llei tenen obligació d’equilibrar i fan una proposta, i el regidor responsable
l’analitza amb els tècnics, i arriben una proposta que es comparteix amb els membres del PP
i d’EPIC a la comissió d’Administració Municipal, on s’explica el que es fa i perquè es fa, i on
normalment es discuteixen les coses, moltes vegades s’aporten idees i això el govern
sempre ho agraeix, algunes vegades s’accepten i altres no.
En aquesta necessitat que té l’Ajuntament d’actualitzar coses, com la prestació de nous
serveis, i l’obligació que té d’actualitzar el cost dels serveis al seu preu real, passen coses
com que a vegades s’han de pujar les taxes. No els agrada però els agrada tenir parcs
infantils, i que l’operari de cementeris quan té que moure cendres cobri el seu sou, i els
agradarà que quan la nova contracta de fems estigui en vigor la ciutat estigui neta i això s’ha
de pagar. La llei diu que els serveis municipals han de cobrir el seu cost, no hi ha d’haver un
servei municipal que li costi al ciutadà menys d’allò que costa la seua prestació.
La llei d’hisendes locals i la llei d’estabilitat pressupostària, impedeixen als ajuntament
establir determinats tipus de bonificacions que anteriorment estaven a les ordenances.
L’ordenança que aprovaran avui d’ocupació de la via pública amb taules i cadires,
anteriorment establia una bonificació sobre l’import total, per a tots els establiments fora de la
Marina d’un 40%. És a dir, els únics establiments de la ciutat que pagaven el 100% de la taxa
eren els de la Marina, i la resta de la ciutat pagava el 60% de la taxa, cosa que no pareix molt
justa. Gracies als tècnics de la casa s’estableix un sistema de zones en la ciutat, en el qual
estaran tots d’acord que, més o menys, recullen el que és geografia urbana. Tenen zones de
turisme intensiu que seria el primer front de la mar. Hi ha una segona zona a la ciutat que és
mixta turístic residencial que seria el casc urbà, dins del cinturó de ronda. Hi ha una tercera
zona que és fora del casc urbà. Els tècnics fan una proposta en la qual sobre una quantitat,
que per llei ha de venir definida de manera objectiva, s’estableixen una sèrie de coeficients
que permeten que les zones turístiques intensives paguin més que les zones residencials, la
qual cosa pareix raonable. Aquest govern no pot aplicar arbitrarietat en això, té d’aplicar el
que diu la llei, que és trobar criteris objectius i defensables per plantejar que unes zones
paguin més que altres, i això és el que ha fet aquest govern amb la taxa que porta. Si sumen
això al fet que des de què es va aprovar la taxa actual l’any 2009, han passat un anys i l’IPC
ha pujat, pareix raonable esperar que hi hagi una pujada.
L’equip de govern té interès, que creu que serà compartit per tots, que sa Penya torni a ser
un barri urbà pel qual estiguin tots feliços de passejar, per això com que és un espai prioritari
per recuperar-lo per a la ciutat a tots els efectes, animaran a qui vulgui obrir un bar allí que
l’obri perquè no li cobraran res, com a una mesura de recolzament per part de l’Ajuntament.
Tracten també el tema de la grua municipal, que és un d’aquestes coses antipàtiques que
s’han de fer, perquè hi ha cotxes aparcats en doble fila que causen un embús, a una plaça
per a discapacitats sense tenir el títol habilitant, o aparcar en un pas per a vianants, llavors
va la grua a emportar-se el cotxe pel bé de la convivència cívica, però si aparca un camió la

ACTA DE PLE

facilitant aparcament gratuït a tots aquells vehicles que no contaminen, com es fa a altres
ciutats. Per la qual cosa els anima a que estudiïn altres possibilitats, per contaminar menys la
ciutat i per generar menys remors.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Mengual, en contra dels
Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia, Sres. Marí, Fajarnés i Cardona, i
l’abstenció del Sr. Villalonga.
4t. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la recollida de vehicles de la via pública (Exp. relacionat núm.
15766/15):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
“Debatuda la proposta d’acord de modificació i ampliació de l’ordenança fiscal de la taxa per
recollida de vehicles via pública amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista, 2 vots
Grup Municipal Guanyem Eivissa,) i 2 reserva de vots ( 2 vots Grup Municipal Popular de la
Ciutat d’Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE
LA TAXA PER LA RECOLLIDA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o modificació de les seves tarifes.

9
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Sr. Molina: El Sr. Minchiotti ha dit coses que són absolutament impossibles i ho sap
perfectament, perquè sap d’administració local segurament bastant més que ell. No es poden
establir bonificacions amb la llei d’hisendes locals, els agradi o no. Si aquest Ajuntament una
ordenança amb una bonificació que impedeix la llei, estaria cometent una il·legalitat.
La única baixada d’impostos de la legislatura passada, va ser una bonificació de l’IBI per a
les cases més cares, que no pareix està d’acord amb l’argument que ha plantejat avui el Sr.
Minchiotti.

ACTA DE PLE

Sr. Minchiotti: L’Ajuntament té diners, i quant es tenen diners no fa falta pujar els impostos.
Aquesta pujada d’impostos és perjudicial per dues coses, perquè acaben de sortir d’una
crisis i la gent no està per pagar més, i perquè l’Ajuntament no ho necessita.
L’Ajuntament ha de facilitar la vida de la gent, no empitjorar-la ni dificultar-la. No creen
bonificacions per a gent amb minusvàlua, amb discapacitat, o amb necessitats especials.
Segons l’equip de govern tots som iguals, i aquí està la discriminació més dura i més difícil
d’entendre.
La conclusió és que totes les taxes pugen entre un 20 i un 120%, no se salva ningú, inclòs el
cementeri que puja un 37%.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

grua municipal no se’l pot emportar. L’ordenança no contemplava aquest supòsit i ara el
contempla.
Estaran d’acord en que la fiscalitat respon a molts objectius, un d’ells és recaptació perquè
l’Ajuntament compleixi els seus fins i pugui fer el que ha de fer, però hi ha un altre fi és el de
tenir intervenció sobre coses especialment interessants, com per exemple, que els vehicles
pol·leixin menys. Aquí hi ha un consens amb els grups de la sala, quant de que han de
prevaler els vehicles amb menys emissions front als vehicles amb més emissions.
Quant al mercat, l’anterior equip de govern va deixar un problema que han corregit.
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació dels serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o se modifiquen, l’import de
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’artícle24 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
l'ordenança fiscal següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'EXACCIÓ DELS DRETS I TAXES PER
LA RECOLLIDA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
Es proposa l'ampliació de
Article 3r. TARIFES, amb els següents apartats

Retirada amb camió grua ploma pesada

RETIRADA
Horari nocturn
22.:00 a 8.00
Diumenges i festius
75,00 €/hora

80,00 €/hora

120,00 €/hora

Immobilitzacions
De bicicletes

11,50 €

Ciclomotor, tricicle o quadricicle fins 49 cc

34,00 €

Motocicleta, tricicle o quadricicle de 50 cc a 250 cc

40,00 €

Motocicleta, tricicle o quadricicle de 250 cc

45,00 €

Turismes, furgonetes i anàlegs fins a 1.500 kg de tara

48,00 €

Turismes, furgonetes i anàlegs de1.501 kg a 3.500 kg
de tara

71,00 €

Altres vehicles de 3.501 a 5.000 kg de tara

85,00 €

Altres vehicles de més de 5.001 kg de tara

171,00 €

Embarcacions de fins a 7 m de longitud amb
increment de 25,00 € per cada metre de més

50,00 €

Remolcs lleugers fins a 750 kg

45,00 €

Remolcs pesats de més de 750 kg
Objectes sense la condició de vehicle, per unitat fins a
50 kg/500 litres amb increment de 10,00 € per cada 20
kg/200 l d'excés

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Retirada amb camió grua i ploma lleugera

RETIRADA
Horari diürn
08.00 a 22.00
Dilluns a dissabte
50,00 €/hora
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TIPUS DE VEHICLE
O OBJ ECTE
MOTIU DE RETIRADA

ACTA DE PLE

Els drets exigibles es fixaran en la quantia següent:

100,00 €
36,00 €

Renúncies de Vehicles

1
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Ciclomotors

225,00 €

Motocicletes

250,00 €

Turismes i anàlegs fins a 1.500 kg de tara

325,00 €

Turismes i anàlegs de 1.501 a 3.500kg de tara

375,00 €

Vehicles de 3.501 fins 5.000 kg de tara

400,00 €

Vehicles de més de 5.000 kg de tara

600,00 €

SEGON: Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i taulell d'anuncis de
l'Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions o
observacions, de conformitat amb el que disposa l'article 17 del “Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales”.Eivissa, (Document signat electronicament al marge)”.
EL PRESIDENT

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Sonia Cardona Aparicio

Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez

(Document signat electrònicament al marge)”

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Mengual, en contra dels
Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia, Sres. Marí, Fajarnés i Cardona, i
l’abstenció del Sr. Villalonga.
5è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora
de la taxa per prestació del servei del mercat municipal (Exp. relacionat núm.
15767/15):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
“Debatuda la proposta d’aprovació de modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per
prestació del servei de mercat nou municipal , amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal
Socialista, 2 vot s Grup Municipal Guanyem Eivissa,) i 2 reserva de vots ( 2 vots Grup
Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent acord:

1
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(Document signat electrònicament al marge )

ACTA DE PLE

Per a la renúncia d'altres elements no assimilats a vehicles, es cobrarà la retirada que resulti per
les hores invertides en la retirada segons taxes fiscals vigents, més 40 dies de dipòsit. Aquest
servei comporta el lliurament del vehicle a centre de reciclatge autoritzat
VIGÈNCIA
Les modificacions d’aquesta Ordenança fiscal, aprovades inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia , publicada l’aprovació definitiva en el BOIB de dia
febrer de , entraran en vigor a partir del dia i romandranen vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

60,00 €

Altres objectes
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Unitat abonament

Import dret/mes

Classe A.A.

m2/dia

0,35

Classe A.....

m2/dia

0,31

Classe B..

m2/dia

0,31

Classe C....

m2/dia

0,25

Bars interiors...

m2/dia

0,15

Bars exteriors....

m2/dia

0,13

Entresolat

m2/dia

0,12

Magatzem.....

m2/dia

0,13

Botigues.......

m2/dia

0,13

Utilització cambra frigorífica mida m3

Lloguer anual

1m3

192,62 €

2m3

374,74 €

3m3

556,95 €

4 m3

739,09 €

5 m3

921,20 €

6 m3

1.103,34 €

7 m3

1.285,47 €
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Parades Mercat Nou

ACTA DE PLE

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
l'ordenança fiscal següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL
MERCAT MUNICIPAL
Es proposa la modificació de les següents tarifes de l'article 5è.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

“PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL MERCAT MUNICIPAL
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació dels serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o se modifiquen, l’import de
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’artícle24 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:

1
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8 m3

1.467,59 €

9 m3

1.649,71 €

10 m3

1.831,83 €

Per cada m o fracció més de 10 m3

46,03 €

LA SECRETARIA
DELEGADA

Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez

Sgt.:Sonia Cardona Aparicio

(Document signat electrònicament al marge )

(Document signat electrònicament al marge)”

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Mengual, i l’abstenció
dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí,
Fajarnés i Cardona.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

EL PRESIDENT

ACTA DE PLE

Disposició final
Les modificacions d’aquesta ordenança, aprovades provisionalment pel Ple d'aquest
Ajuntament en sessió del dia i , publicada al BOIB núm. l'aprovació definitiva, començarà a
aplicar-se a partir del dia següent a la publicació i romandrà en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.
SEGON: Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i taulell d'anuncis de
l'Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions o
observacions, de conformitat amb el que disposa l'article 17 del “Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales”.Eivissa, (Document signat electronicament al marge)”.

6è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius (Exp. relacionat núm.
15768/15):

“Debatuda la proposta d’acord de modificació i ampliació de l’ordenança fiscal de la taxa per
expedició de documents administratius , amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista,
2 vot s Grup Municipal Guanyem Eivissa,) i 2 reserva de vots ( 2 vots Grup Municipal Popular
de la Ciutat d’Eivissa), es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE
LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació dels serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o se modifiquen, l’import de
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o

1
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Donat compte del dictamen del tenor literal següent:
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activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’artícle24 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:

10,00€

20. Per transmissió de llicència d'ocupació de la via pública o de
zona privativa d'ús públic
60,00€
VIGÈNCIA
Les modificacions d’aquesta Ordenança fiscal, aprovades inicialment pel Ple de la Corporació
en sessió , entraran en vigor a partir del dia següent a la publicació de l’aprovació definitiva
en el BOIB núm. i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
SEGON: Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i taulell d'anuncis de
l'Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions o
observacions, de conformitat amb el que disposa l'article 17 del “Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales”.Eivissa, (Document signat electronicament al marge).
EL PRESIDENT

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Sonia Cardona Aparicio

Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez
(Document signat electrònicament al marge )

(Document signat electrònicament al marge)”

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Mengual, en contra dels
Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia, Sres. Marí, Fajarnés i Cardona, i
l’abstenció del Sr. Villalonga.
7è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal sobre
vehicles de tracció mecànica (Exp. relacionat núm. 15769/15):
Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

1
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60,00€

ACTA DE PLE

19- Per primera expedició o modificacions de la llicència d'ocupació
de via pública o de zona privativa d'ús públic
Per subsegüents expedicions de la llicència d'ocupació de via pública
o de zona privativa d'ús públic sense modificacions d’aquesta

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
l'ordenança fiscal següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Es proposa:
L'ampliació de l'article 2. Fet imposable, apartat 4 amb el següent apartat:
“No estaran subjectes a aquesta taxa, els supòsits de duplicats de pagament per
domiciliacions bancàries”.
L’ampliació de l'article 6. Tarifa, epígraf tercer: documents expedits o fets per les
oficines municipals
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SEGON: Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i taulell d'anuncis de
l'Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions o
observacions, de conformitat amb el que disposa l'article 17 del “Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales”.Eivissa, (Document signat electronicament al marge)”
EL PRESIDENT

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Sonia Cardona Aparicio

Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez
(Document signat electrònicament al marge )

(Document signat electrònicament al marge)”

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
8è. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora
de la taxa per a ocupació de terrenys d'ús públic i privat amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa (Exp. relacionat núm. 15770/15):

1
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“PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
Vist que les modificacions introduïdes al text de l' Ordenança fiscal referida al Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica complix amb les previsions normatives que regula el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
l'ordenança fiscal següent:
ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Es proposa la derogació de l' Article 5è.
S'estableix la bonificació del 100% de la quota de l'Impost per als vehicles històrics o aquells
que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la seva
fabricació. Si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva primera
matriculació o, en el seu defecte, la data en què el corresponent tipus o variant es deixà de
fabricar.
S'estableix una bonificació del 50% de la quota de l'Impost, en funció de la utilització de
motors elèctrics en els vehicles, per la seva incidència en el medi ambient.
Nova redacció de l 'Article 5è.
S'estableix la bonificació del 100% de la quota de l'Impost per als vehicles històrics
S'estableix una bonificació de la quota de l'impost en funció dels motors dels vehicles i el
tipus de combustible que consumeix, del 75% per a vehicles elèctrics, el 50% per a vehicles
híbrids i vehicles de GLP
Les modificacions d’aquesta Ordenança fiscal, aprovades inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió
, entraran en vigor a partir del dia següent a la publicació de
l’aprovació definitiva en el BOIB núm. i romandrà en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.

ACTA DE PLE

“Debatuda la proposta d’acord de modificació i ampliació de l’ordenança fiscal sobre vehicles
de tracció mecànica , amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista, 2 vot s Grup
Municipal Guanyem Eivissa,) i 2 reserva de vots ( 2 vots Grup Municipal Popular de la Ciutat
d’Eivissa); es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

TEMPORADA MITJANA: maig: Zona 1
a) Per metre quadrat i dia ........................
b) Per metre quadrat i mes ........................
TEMPORADA MITJANA: maig: Zona 2

0,57 euros
12,54 euros
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“Debatuda la proposta d’acord de modificació i ampliació de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per a la utilització de ocupació de terrenys d'ús públic i privat amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa amb 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista, 2 vot s Grup
Municipal Guanyem Eivissa,) i 2 reserva de vots ( 2 vots Grup Municipal Popular de la Ciutat
d’Eivissa); es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:
“PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA
OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I PRIVAT AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació dels serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o se modifiquen, l’import de
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’artícle24 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
l'ordenança fiscal següent:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC I PRIVAT AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
Es proposa la següent modificación:
Article 3r. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada a les tarifes contingudes
a l'apartat següent, atenent a la superfície ocupada pels aprofitaments, expressada en
metres quadrats.
2. Les tarifes de la taxa són les següents:
Per ocupació amb cadires o butaca, taules o vetlladors, para-sols, tendals i altres
instal·lacions anàlogues:
TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre: Zona 1
a) Per metre quadrat i dia ........................
1,14 euros
b) Per metre quadrat i mes.........................
25,08 euros
TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre: Zona 2
a) Per metre quadrat i dia ........................
0,80 euros
b) Per metre quadrat i mes.........................
17,56 euros
TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre: Zona 3
a) Per metre quadrat i dia ........................
0,68 euros
b) Per metre quadrat i mes.........................
15,05 euros
TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre: Zona 4
a) Per metre quadrat i dia ........................
0,00 euros
b) Per metre quadrat i mes.........................
0,00 euros

ACTA DE PLE

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

Secretaria General

EL PRESIDENT
Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez
(Document signat electrònicament al marge )

LA SECRETARIA
DELEGADA
Sgt.:Sonia Cardona Aparicio
(Document signat electrònicament al marge)”

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Mengual, en contra dels
Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Michiotti, Varela de Limia, Sres. Marí, Fajarnés i Cardona, i
l’abstenció del Sr. Villalonga.
9è. Mocions amb proposta d'acord:
9.1.- Moció del grup municipal Guanyem Eivissa, amb proposta d'acord, sol·licitant la
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VIGÈNCIA
Les modificacions d’aquesta ordenança, aprovades provisionalment pel Ple d'aquest
Ajuntament en sessió, , començarà a aplicar-se a partir del dia següent de la publicació de
l’aprovació definitiva al BOIB núm. de data i romandrà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.
SEGON: Que se sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i taulell d'anuncis de
l'Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions o
observacions, de conformitat amb el que disposa l'article 17 del “Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales”.
Eivissa, (Document signat electronicament al marge)”
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a) Per metre quadrat i dia ........................
0,40 euros
b) Per metre quadrat i mes ........................
8,78 euros
TEMPORADA MITJANA: maig: Zona 3
a) Per metre quadrat i dia ........................
0,34 euros
b) Per metre quadrat i mes ........................
7,52 euros
TEMPORADA MITJANA: maig: Zona 4
a) Per metre quadrat i dia ........................
0,00 euros
b) Per metre quadrat i mes ........................
0,00 euros
TEMPORADA BAIXA: gener, febrer, març, abril, octubre, novembre i desembre.
A1) Corresponent a la ZONA 1 : zona turística intensiva
Port d'Eivissa, la Marina, passeig de Vara de Rey, la zona comercial compresa entre l'av.
d’Ignasi Wallis fins a l'altura del carrer Carles III i l’av. de Santa Eulària, passeig de Joan
Carles I, av. 8 d’agost i carrers entre ambdues, Marina Ibiza, Marina Botafoch. També
s'inclouen l'av. Pere Matutes Noguera, c. d'Astúries i els carrers compresos des d'aquests
carrers fins al mar i la plaça de Julià Verdera.
ZONA 2: Centre de la ciutat, zona turisticoresidencial
Compresa entre l’av. de la Pau (E10) i el mar, així com l'espai comprès entre l'avinguda de
Pere Matutes Noguera (exclòs)
ZONA 3: Zona residencial
Resta del terme municipal exclosa sa Penya
ZONA 4: Sa Penya
Definida com carrers: Fosc, Travessia de sa Penya, Retir, Vista Alegre, sa Pedrera, Bon Aire,
Floridablanca, plaça sa Drassaneta, Racó de sa Murada

ACTA DE PLE

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
declaració d'aquest municipi contrari a l'aplicació del tractat transatlàntic de comerç i inversió
(TTIP en anglès).
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“Joan Ribas Ferrer, Portaveu del Grup Municipal de Guanyem Eivissa de l’Ajuntament
d'Eivissa, atès el que disposa el punt 97.3 del ROF, presenten a consideració del Ple la
següent MOCIÓ SOL·LICITANT LA DECLARACIÓ D’AQUEST MUNICIPI CONTRARI A
L’APLICACIÓ DEL TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP EN
ANGLÈS).



els drets laborals com la llibertat sindical o la negociació col·lectiva.



la pervivència de serveis públics com la sanitat, l'educació o pensions.



la gestió dels residus, transport o sanejament i distribució d'aigües que serien
privatitzats.



la seguretat alimentària en permetre els transgènics en l'agricultura, el bestiar boví
hormonat, el porcí i l'aviari clorats.



els recursos naturals, potenciant el fracking i important productes altament
contaminants com les sorres bituminoses.



la biodiversitat en apostar per la agroindustria que implica pèrdues de varietats locals
i races autòctones i la gradual desaparició dels paisatges rurals.
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La UE i els EUA negocien des de juny de 2013 un tractat de lliure comerç i inversions, el
TTIP. Anteriorment la UE ha finalitzat les negociacions d'un altre tractat, el ZETA, amb
Canadà que està a l'espera de la seva ratificació per part del Parlament Europeu. Les
negociacions actuals del TTIP es caracteritzen per la seva absoluta falta de transparència,
que es reflecteixen en la seva nul·la presència com a notícia en els grans mitjans de
comunicació. L'objectiu d'aquests tractats és establir un gran mercat transatlàntic de més de
800 milions de persones que consagraria el domini de les grans corporacions transnacionals
europees i nord-americanes en detriment dels ciutadans d'ambdues parts de l'oceà. Si bé els
seus defensors argumenten que són positius per reactivar l'economia la realitat és que
aquests tractats pretenen aconseguir major competitivitat exterior a costa de rebaixar o
eliminar les regulacions laborals, socials, econòmiques, sanitàries, educatives, culturals i
ambientals, ja durament atacades per les successives reformes implantandes al nostre Estat.
Volem denunciar, alhora de les possibles conseqüències que més a baix s'enumeren,
l'opacitat i el nul debat amb que s'estan portant aquestes negociacions. No hi ha debat
perquè aquest tractat s'està negociant en l'ombra, sense tenir en compte als governs estatals
ni a la ciutadania. Després de diverses rondes de negociacions la transparència i la
comunicació amb la societat civil han estat nul·les. Els propis Eurodiputats han vist limitat el
seu accés als documents derivats de les negociacions, fet el qual ha comptat amb la
denúncia de la pròpia defensora del poble europea. Al setembre de 2014, la Comissió
Europea va prohibir una Iniciativa Legislativa Popular que convidava a rebutjar les
negociacions. Les conseqüències de les possibles ratificacions d'aquests tractats afectarien
a amplis sectors de la població a banda i banda de l'Atlàntic, possibilitant polítiques que
amenaçarien:

ACTA DE PLE

ANTECEDENTS I MOTIUS

Secretaria General



el principi de precaució sobre ús de substàncies químiques en deixar de controlar la
seva seguretat abans de l'obtenció del permís comercial.



la privadesa personal en permetre un major accés i control sobre dades privades per
part d'empreses proveïdores d'internet i altres grans corporacions sectorials. l'accés
als productes farmacèutics en reforçar les patents enfront dels genèrics.



la possibilitat de mecanismes de control bancari que evitin noves crisis especulatives.

Per aconseguir-ho, aquests tractats contemplen la implantació de dos mecanismes
antidemocràtics que assegurin el que els negociadors criden la “harmonització normativa”
que no és més que una regulació a la baixa de la legislació vigent. D'una banda, el Consell
de Cooperació Reguladora, una espècie de govern de les transnacionals que dictaminarà el
que es pot o no es pot legislar en assumptes que afectin als seus interessos i, per un altre, el
mecanisme ISDS de resolució de conflictes entre empreses i estats, que garanteix les
inversions –i les seves previsions futures de beneficis— de qualsevol empresa davant
potencials polítiques proteccionistes o de control legislatiu, conflictes que haurien de resoldre
tribunals privats d'arbitratge fora de tot control democràtic. En definitiva aquests tractats, sota
la disfressa de la millora de l'economia i de l'ocupació, a més d'apuntar a millorar el compte
de resultats de les grans empreses, permetran la gradual i perversa apropiació del poder
polític i judicial per part del poder econòmic de les grans corporacions transnacionals.



Declarar Vila com municipi oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics per a
la solidaritat i redistribució social, el medi ambient i la salut.



Sol·licitar al parlament Espanyol i als Eurodiputats electes el seu rebuig a l'aprovació
del TTIP.



Sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP.

A Eivissa, a 11 de novembre de 2015

ACTA DE PLE

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal de Guanyem Eivissa proposa al Ple de
l’Ajuntament la següent PROPOSTA D' ACORD:

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

Signat: Joan Ribas Ferrer

Intervencions:
Sr. Ribas: Retiren la moció, perquè han rebut informació que no estava inclosa a la moció, i
creuen que en comptes de fer una modificació per urgència, la tornaran a refer i la
presentaran al proper Ple.
Sra. Cardona: Agrairien un poc de respecte i rigor cap els grups de l’oposició, i que no es
tenguin que assabentar per la premsa que retiren punts de l’ordre del dia.
9.2.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'elaborar i aprovar un
reglament específic per a la regulació d'espectacles d'artistes i músics a la via pública.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
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Portaveu del Grup Municipal de Guanyem Eivissa”

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que en nuestro municipio, tanto en la temporada turística como durante el resto del
año, una gran cantidad de artistas y músicos actúan en al vía pública, actividades
actualmente no permitidas por las ordenanzas municipales.
Que este tipo de actividades perfectamente reguladas pueden permitir tanto el
sustento de quienes las realizan, una limitación y control de quienes realizan estas
actividades al estar controladas y un atractivo añadido para nuestros visitantes.

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

1.- Elaborar y aprobar, en el plazo máximo de un año un reglamento específico para
la regulación de espectáculos de artistas y músicos en la vía pública. Dicha ordenanza
deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
· Reconocimiento de la actividad, criterios de adjudicación de plazas y tasas.
· Ubicación, horarios, tipo de actividad a realizar y medidas de control.
2.- Efectuar la consiguiente modificación en las ordenanzas municipales oportunas
para permitir dichas actividades.

ACTA DE PLE

PROPUESTAS DE ACUERDO

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

SOLICITA

Intervencions:
Sr. Villalonga: També s’uneix al comentari de la Sra. Cardona.
Presenten aquesta moció perquè es reguli i es permeti, que aquelles persones que desitgin
tocar música i fer d’artistes al carrer, tinguin permís de l’Ajuntament, se sàpiga on es
col·loquen, se’ls cobri una taxa i estigui perfectament delimitat pel temps, pel tipus de música
que toquin, ...
Poden fer dues coses, aplicar la normativa que hi ha actualment i retirar l’instrument al
senyor que està tocant al carrer i multar-lo amb 300 euros, o regularitzar-ho.
Sr. Varela de Limia: Entenen que l’objecte d’aquesta moció és regular l’ocupació de la via
pública, tant de músics del carrer, com d’estàtues humanes i diversos artistes. Les zones
turístiques, com poden ser el Port o la Plaça del Parc, tenen una important aglomeració
d’artistes davant la presència de turistes a l’estiu, pel que es fa necessària una regulació
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Eivissa, a 23 de Noviembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
específica que eviti les molèsties, i possibiliti que els artistes puguin desenvolupar el seu
treball. No s’ha d’oblidar que les activitats del artistes són importants perquè dinamitzen la
ciutat. Votaran a favor de la moció.

Sra. Boned: No a tota la ciutat, però ara mateix està regulat en certa part, perquè hi ha un
conveni de col·laboració firmat entre l’Ajuntament d’Eivissa i l’Associació de Vesins i
Comerciants dels carrers limítrofs del Port d’Eivissa, en el qual es regules les activitats de
dinamització i foment d’activitats artístiques a la zona del Port d’Eivissa i carrers adjacents. Hi
ha una declaració responsable per part dels artistes que actuen en el Port d’Eivissa. Per tant
a la zona on hi ha més artistes i músics està regulada en aquest conveni.
Estan d’acord en regular-ho, però la prioritat la marca l’equip de govern, perquè ara mateix
tenen moltes ordenances damunt la taula. Si treu el tema del termini màxim d’un any, votaran
a favor la moció.
Sr. Villalonga: Retira lo del termini màxim d’un any.
Sotmès l’assumpte a votació s’aprova per unanimitat el següent text:
“1.- Elaborar y aprobar un reglamento específico para la regulación de espectáculos
de artistas y músicos en la vía pública. Dicha ordenanza deberá incluir, entre otros, los
siguientes aspectos:
· Reconocimiento de la actividad, criterios de adjudicación de plazas y tasas.
· Ubicación, horarios, tipo de actividad a realizar y medidas de control.
2.- Efectuar la consiguiente modificación en las ordenanzas municipales oportunas
para permitir dichas actividades.”
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Sr. Varela de Limia: Estan d’acord amb el Sr. Villalonga de que si es regula això és perquè
hi hagi menys molèsties per als vesins, per tant votaran a favor.
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Sr. Villalonga: Hi ha varis ajuntaments que han aprovat normatives. La seva proposta és
que s’aprovi una normativa, possibilitats n’hi ha moltes, s’haurà de parlar per veure que els
interessa.
Tenen un Patronat de Música i un Patronat del MACE, que els poden ajudar a delimitar-ho.
Si que hi ha ciutadans que li han demanat que es reguli. Remor n’hi haurà depèn de com es
reguli, o d’on se situïn.
La proposta és fer una reglamentació d’aquest tipus d’activitats, tant de músics com
d’artistes. L’Ajuntament té suficients recursos per tenir-ho controlat, i per delimitar clarament
quins si i quins no. Milloraria les condicions de vida de moltes persones, i d’alguna manera
les dignificaria, que és també del que es tracta.

ACTA DE PLE

Sra. Boned: La moció diu “reconeixement de l’activitat i criteris d’adjudicació de places”,
quins criteris vol seguir? Per exemple, vol que dos regidors de la casa juntament amb una
persona experta en art o en música, avaluïn a aquestes persones si són aptes o no per tocar
al carrer.
Un altre dubte, és si està d’acord en regular que hi hagi més música, més remor al carrer.
En què s’ha basat per presentar aquesta moció? Ha preguntat als ciutadans si és això que
volen?
Això ja està regulat amb la seua prohibició. Troba que el municipi necessita obrir la porta en
aquest sentit?

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
9.3.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, per desenvolupar l'ordenança
de venda ambulant i activitats, i per desenvolupar i regular el sistema d'inspecció i sanció en
venda ambulant i activitats de venda de begudes alcohòliques.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD PER DESENVOLUPAR L’ORDENANÇA
DE VENDA AMBULANT I ACTIVITATS I PER DESENVOLUPAR I REGULAR EL
SISTEMA D’INSPECCIÓ I SANCIÓ EN VENDA AMBULANT I ACTIVITATS DE
VENDA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Els punts més rellevants d’aquesta llei per a les administracions locals són dos. En primer
lloc, la cessió als Ajuntaments de la potestat inspectora i sancionadora dels locals que, per la
seva activitat, venen begudes alcohòliques, podent regular els horaris de venda.
Així, la Disposició Addicional Segona punt 2 diu que “els ajuntaments, en l’àmbit del seu
terme municipal i mitjançant l’ordenança, poden acordar, per raons d’ordre públic, imposar la
prohibició de la venda de begudes alcohòliques entre les 24.00 hores i les 08,00 hores de
l’endemà als establiments comercials que incloguin en la seva oferta aquest tipus de
begudes, amb independència del règim d’obertura que els sigui aplicable. En aquest cas,
l’ordenança ha d’establir la regulació de la inspecció i la sanció de les infraccions en aquesta
matèria.
El segon punt rellevant de la llei és la regulació de la venda ambulant, sobre el que la nova
llei diu en el seu Capítol IV, dedicat a la regulació d’aquest tipus de venda, article 53:
Article 53 Inspecció i sanció: La inspecció i la sanció de les infraccions en matèria
de venda ambulant són competència de cada ajuntament, sense perjudici de les
competències que la legislació vigent pugui atribuir a les diferents administracions
públiques en matèria d’inspecció i exercici de la potestat sancionadora en matèria
de defensa de consumidors i usuaris, i de protecció de la salut pública i la seguretat
alimentària.
Tant la Disposició addicional Segona al punt 2 com l’article 53 de la llei, atorguen als
Ajuntaments la potestat reguladora, sancionadora i inspectora, tant per a establiments que
venen begudes alcohòliques com per a la venda ambulant. Això implica, tal com diu la
Disposició Addicional Tercera, al punt 1 que els ajuntaments hauran d’adaptar les seues
ordenances a aquesta normativa.
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El passat 15 d’octubre de 2014, el Parlament de les Illes Balears, va aprovar la llei 11/2004,
que va comptar amb un ampli suport per part dels grups polítics representats en l’arc
parlamentari.

ACTA DE PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Disposició transitòria tercera Venda ambulant o no sedentària: 1. Els
ajuntaments de les Illes Balears disposen d’un termini màxim d’un any a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei per regular o adaptar les seues ordenances de
venda ambulant a les disposicions contingudes en aquesta llei. Mentrestant, els
ajuntaments que no disposin d’ordenança pròpia s’han de regir per les disposicions
establertes en aquesta llei.
En aquest sentit, convé recordar que existeix ja un primer esborrany d’ordenança debatut en
la comissió interinsular assessora de Comerç el que, sense dubte, contribueix a facilitar la
realització d’aquesta obligació per part dels ajuntaments.

ACORD:

2.- El Ple de l’Ajuntament es compromet a desenvolupar i regular el sistema inspecció i
sanció en venda ambulant i activitats de venda de begudes alcohòliques.
Eivissa, a 23 de novembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”

ACTA DE PLE

1.- El Ple de l’Ajuntament es compromet a desenvolupar, en col·laboració amb els
representants del sector, les ordenances de venda ambulant i activitats amb tal de regular
aquests dos punts.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

És per tot això que des del grup municipal Popular, donada la problemàtica creada durant la
temporada d’estiu amb la venda ambulant, i sent conscients que la Llei 11/2014 dóna eines
per poder lluitar contra la venda discriminada d’alcohol en horari nocturn i la venda ambulant
il·legal, sol·licita l’adopció del següent

Sra. Cardona: El dia 15 d’octubre de 2014 es va aprovar una nova llei de comerç per a la
nostra comunitat, i entre els punts més destacables per al nostre municipi, eren la regulació
de venta de begudes alcohòliques i la venta ambulant. A Vila va ser una de les reclamacions
més importants dels comerciants de la ciutat.
En el seu moment es va fer feina amb una ordenança model per a tots els Ajuntaments.
Aquesta ordenança va estar aprovada per la comissió interinsular assessora de Comerç, on
hi estan representats tots els afectats, patronals, sindicats, administració, la FELIP, i els
Consells Insulars. Era una normativa que encaixava perfectament a Eivissa, de fet es va
acollir a aquesta ordenança, que va ser la que va presentar el Consell d’Eivissa, Formentera
la va defensar i va retirar la seva. A data d’avui li consta que l’Ajuntament encara no ha
presentat una proposta. Demana agilitat en aquest tema, perquè de cara a la temporada que
ve preocupa molt als comerciants. És veritat que l’Ajuntament té una normativa, però està
totalment desfasada i no està adaptada a la nova llei. A més els ajuntaments, en el seu
moment, una de les reclamacions que varen tenir era la problemàtica de les sancions, que la
competència era de la comunitat autònoma, i per poder-ho agilitzar més es va traspassar
aquesta competència als Ajuntaments.
Espera que se segueixi fent feina amb això, i que abans de començar la temporada pugui
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Intervencions:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
estar aprovat.

Sr. Molina: Demana que deixin l’assumpte sobre la taula. Ho diu perquè és possible que la
Sra. Cardona tingui raó amb el que diu. Per desgracia la persona que coneix el tema en
profunditat no ha pogut assistir al Ple, per un problema sobrevingut. En aquest moment, tal i
com està presentada, li tindrien que votar en contra, perquè no poden comprometre una
actuació sense l’acord del departament que té que portar aquest tema. Tenen temps per
regular això de cara a l’estiu que ve.
Sra. Cardona: Es mostra d’acord en deixar l’assumpte sobre la taula.
9.4.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre l'Estatut de Capitalitat
de la ciutat d'Eivissa.

ACTA DE PLE

Sra. Cardona: No ha dit en cap moment que no estigui regulat, ha dit que hi ha una nova llei
a la qual s’han d’adaptar, i en el cas de la venda d’alcohol, hi ha una nova competència dels
ajuntaments, que és la sancionadora que l’ordenança que tenen no la contempla. És una de
las coses que es reclamaven, perquè és molt més eficient poder multar una persona al
moment, que no com es feia abans, és a dir, els ajuntaments feien la seua funció inspectora,
i llavors es remitia a la comunitat autònoma, una remesa amb totes les inspeccions, i quan
s’enviava tots els locals ja estaven tancats. La reclamació era que la capacitat sancionadora
fos de l’ajuntament, perquè així automàticament a la vegada d’inspeccionar també es pot
sancionar, i és molt més efectiu. Per això demana que s’adaptin a la nova normativa.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Sr. Molina: En aquest moment hi ha una ordenança en vigor, que és l’ordenança cívica, que
regula la part més delicada de la seva proposta, com és la venda de begudes alcohòliques.
Entenen que està regulat, està prohibit i la prohibició és una forma de regulació. I en principi,
aquesta regulació els pareix suficient.
És cert que hi ha una llei que obliga als ajuntament a establir una regulació, però entén que
en aquest moment l’Ajuntament està cobert, per al tipus d’actuacions que està fent la policia
local.

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ESTATUT DE CAPITALITAT
DE LA CIUTAT D’EIVISSA
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La ciutat d’Eivissa és la capital de la illa des de tots els punts de vista possibles: per raons
històriques, per sentiment ciutadà, per les seves condicions socio-demogràfiques,
urbanístiques i administratives. La nostra ciutat és el centre dels principals serveis
administratius, sanitaris, culturals i educatius de la illa. Totes les parts han d’assumir que Vila
és la seu burocràtica de la illa. Per població, també més de la meitat de la població resident
està a Vila.
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Donat compte de la moció del tenor literal següent:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
L’executiu autonòmic ha de compensar el sobre-esforç econòmic que Vila té com a capital de
la illa. Es tracta d’una qüestió de justícia doncs el ciutadà de Vila sosté amb els seus
imposats serveis que utilitzen diàriament ciutadans de tota l’illa.
D’altra banda moltes actuacions municipals són concurrents amb les insulars i amb les
regionals i l’important és evitar la duplicitat de serveis. Ajuntament, Consell i Govern actuen al
mateix territori municipal havent d’evitar que cadascun vagi pel seu costat..

És per tot això que es presenta els següents
ACORDS:
1.- L’Ajuntament d’Eivissa realitzarà un estudi econòmic per quantificar de forma actualitzada
el sobre-cost que la situació abans descrita suposa als pressupostos municipals.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

La llei de capitalitat aprovada en la legislatura 2003/2007 va obrir un camí, ja que es va
introduir un article que ofereix la possibilitat a les capitals de les illes a tenir aquesta
oportunitat. Amb aquesta iniciativa no és, ni pretén ser, una mica més que els seus quatre
municipis germans, però la tradició i l’esdevenir del temps l’han posicionat en la ment de
Balears, d’Espanya i del món com la primera entre iguals.

ACTA DE PLE

L’Ajuntament d’Eivissa va començar en juny de 2010 la tramitació perquè es reconegui la
seva condició de capital. Com a primer pas en la tramitació. Vila va aprovar llavors per
unanimitat instar al Consell d’Eivissa al fet que elevés una iniciativa legislativa al Parlament
balear per fer efectiva la declaració de capitalitat. Aquesta petició comportava una proposta
econòmica de set milions d’euros anuals i un 4% de les inversions totals de la Comunitat
Autònoma, xifres que haurien de ser actualitzades a data d’avui. A més, la proposta anava
acompanyada per una enquesta ciutadana, que indicava que el 95% de les persones que
resideixen a la illa entén que la nostra ciutat és la capital de la illa.

3.- L’Ajuntament d’Eivissa crearà una comissió entre administracions afectades que, es
reunirà amb una freqüència mensual, i que serveixi per decidir sobre como repartir les
diferents competències duplicades.
Eivissa, a 23 de novembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”
Intervencions:
Sr. Michiotti: És una realitat que la ciutat d’Eivissa és la capital de l’Illa, per diversos motius,
per sentiment ciutadà, per raons històriques, per les seves condicions demogràfiques,
urbanístiques, administratives, també per població, perquè quasi la meitat dels eivissencs
viuen en aquest municipi. És el centre dels serveis administratius, sanitaris, culturals i
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2.- Una vegada realitzat l’estudi econòmic abans citat, es crearà un grup de treball format per
tècnics municipals i amb representació de tots els partits polítics d’aquest Plenari per definir
el futur estatut de Capitalitat de la ciutat.

Secretaria General

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

educatius, és, en definitiva, la seu burocràtica de l’Illa. Tot això té un sobre cost que han de
demanar al Govern Balear, que els hi comenci a compensar. L’Ajuntament, en juliol de 2010,
ja va començar amb la tramitació perquè es reconegués la condició de capital. Com a primer
pas en la tramitació va aprovar aleshores, per unanimitat, instar al Consell d’Eivissa a què
elevés una iniciativa legislativa al Parlament Balear, per fer efectiva aquesta declaració de
capitalitat. Aquesta petició suposava 7 milions d’euros anuals per a la ciutat, i un 4% de les
inversions totals de la comunitat, xifres que demanen, en aquesta moció, que siguin
actualitzades a data d’avui.
La llei de capitalitat de Palma va obrir un camí, perquè introduïa un article en el qual s’oferia
la possibilitat a les capitals de les illes, de tenir aquesta oportunitat. Amb aquesta iniciativa no
es pretén que Vila sigui un poc més que els quatre municipis germans, sinó que simplement,
pel pas del temps i les raons històriques, s’ha posicionat en la ment dels Balears i de tots els
eivissencs, com la primera entre iguals.
Eivissa vol estar oberta a la resta de pobles i municipis de l’Illa. Aquesta vocació de capitalitat
no es pot plasmar en un aïllament construït sobre suposades superioritats, sinó tot el
contrari.
Aquesta iniciativa que proposen com a grup popular, i esperen que avui surti d’aquí com a
Ajuntament, té una sòlida base en la carta europea de l’autonomia local, que considera les
entitats locals com un dels principals fonaments d’un règim democràtic, a més diu que “haurà
de ser competència de les autoritats més properes a la ciutadania, l’exercici de les
competències públiques”. Pensen que totes aquestes intencions i recomanacions queden
recollides en aquesta moció. La llei de capitalitat s’inspira sempre en principis constitucionals
de descentralització, de desconcentració i de coordinació entre les administracions, amb el fi
de servir als interessos generals de tota la ciutadania, així con facilitat la participació
ciutadana en la gestió d’assumptes locals i la seua millora, sense perjudici de la unitat de
govern.
Aquesta moció dona un pas més i és bastant ambiciosa. La presenten ara a principi de
legislatura perquè és una tramitació lenta, però si ara es posen a treballar tots junts, que
millor que acabar aquesta legislatura amb un estatut de capitalitat, i amb un finançament
adequat per part del Govern Balear de cara a la ciutat.

ACTA DE PLE

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

Sr. Molina: Aquest és un tema en el qual els partits han anat sempre de la ma. És un
projecte en el qual, més enllà de les diferències partidistes, hi estan tots d’acord, però creu
que és de justícia reconèixer que ho va començar una alcaldessa socialista a l’any 2010, on
es va fer una treball molt interessant, tant en la fonamentació històrica com en la
fonamentació legal. Efectivament la llei de capitalitat estableix que, “els municipis on radiquin
les seus dels Consells Insulars gaudiran, mitjançant llei del parlament, d’un règim especial
que tengui en comptes els serveis que presten als ciutadans, en un àmbit superior al
municipal”. Tot el que ha explicat el Sr. Minchiotti és cert, és a dir, l’Ajuntament està prestant
sol, en moltes ocasions, serveis a la resta de l’illa, i això d’alguna manera s’ha de veure
reconegut.
L’Alcalde ja ha tingut contactes, tant amb el President del Consell com amb la Presidenta del
Govern Balear, per dir-los que aquest és un tema que tenen damunt de la taula des del minut
zero de la legislatura. Com ha dit el Sr. Minchiotti, no és cap menyscapte per cap altre
municipi de la Illa, ni molt menys, sinó més bé el reconeixement d’un fet propi d’aquesta
ciutat, que d’alguna manera la fa diferent dels altres municipis de la Illa, per tant en aquest
sentit, és intenció de l’equip de govern liderar aquest procés sigui per la via que sigui. És a
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Sr. Villalonga: Estan totalment a favor d’aquesta proposta. Consideren que sóm la capital. Si
poguessin disposar dels 7 milions i el 4% de projectes, tindrien diners per poder reformar el
centre de la ciutat, que l’equip de govern vol portar a terme a càrrec de altres partides.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

Sr. Molina: No li ha quedat clar una cosa que ha explicat el Sr. Minchiotti. Que ell sàpiga els
diners venen del Govern Balear no del Consell Insular, per tant que el Consell pogués o no
pagar les nòmines és indiferent.
Històric serà el moment en el qual s’aprovi l’Estatut no ara. En tot cas, històric va ser el
moment en el qual es va iniciar aquest camí, que va ser en el 2010. Això és un etapa més, li
reconeixen el valor que té la moció, i ja s’estan fent treballs per avançar en aquesta matèria.
Agraeix que inclogui en la proposta la lleu millora del redactat.
Sotmès l’assumpte a votació s’aprova per unanimitat el següent text:
“1.- L’Ajuntament d’Eivissa realitzarà un estudi econòmic per quantificar de forma
actualitzada el sobre-cost que la situació abans descrita suposa als pressupostos municipals.
2.- Una vegada realitzat l’estudi econòmic abans citat, s’utilitzarà la Comissió Econòmica i
d’Administració Municipal per definir el futur estatut de Capitalitat de la ciutat.
3.- L’Ajuntament d’Eivissa crearà una comissió entre administracions afectades que, es
reunirà amb una freqüència mensual, i que serveixi per decidir sobre com repartir les
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Sr. Villalonga: També s’uneix a la proposta que es debati a la Comissió d’Administració
Municipal.
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Sr. Minchiotti: La legislatura passada, en el Consell, no es va poder parlar de determinats
temes, perquè no es podien pagar ni les nòmines del personal, llavors les prioritats eren
altres.
Si aconsegueixen això, creuen que avui és un dia històric, perquè és una reivindicació que
Vila necessita, i que faran que el Govern Balear, que és l’administració competent, pugui
finançar a Vila amb el que realment li toca. Estan d’acord en modificar el segon punt,
deixant-lo redactat de la següent manera: “2.- Una vegada realitzat l’estudi econòmic abans
citat, s’utilitzarà la Comissió d’Administració Municipal per definir el futur estatut de Capitalitat
de la ciutat”, i així podran treure aquest tema. Pensen que aquesta moció obri un camí de
futur sòlid per millorar el finançament d’aquesta ciutat, i a la vegada que dona les gracies
perquè els altres grups la recolzin, també demana que no quedi dins del caixó i que es posin
a treballar prompte, perquè la tramitació és lenta. Tant de bo tanquin aquest tema en aquesta
legislatura.

ACTA DE PLE

dir, via proposta de llei que vengui del Consell Insular, que probablement sigui el canal més
adequat, que tal vegada troben a faltar en la legislatura passada, que el Sr. Minchiotti estava
en el Consell, que igual podrà explicar perquè no es va fer. Creuen que és una reivindicació
justa.
Votaran a favor del primer punt de la proposta.
Respecte al segon punt, creuen que ja hi ha una comissió creada que és la d’Administració
Municipal que és la via correcta per porta això, a judici seu no fa falta crear una comissió
nova. La comissió es pot convocar monogràficament quan faci falta. Creuen que aquesta
comissió seria suficient per realitzar aquest acompanyament, fins el moment en el que es
creï una comissió interadministracions, en el qual es posin números, es discuteixin quantitats,
es discuteixin terminis, i es tanqui un articulat d’un estatut que reculli aquesta reclamació
d’Eivissa com a capital de l’illa.
Si retiren el segon punt o canvien la seva, redacció fent referència a la comissió
d’Administració Municipal, votarien a favor de la moció, si ho volen mantenir demanen una
votació separada.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
diferents competències duplicades.”
9.5.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, perquè la contractació
d'advocats externs en representació i defensa de l'Ajuntament es realitzi per ordre rotari.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD PERQUÈ LA CONTRACTACIÓ
D’ADVOCATS EXTERNS EN REPRESENTACIÓ I DEFENSA DE L’AJUNTAMENT
ES REALITZI PER ORDRE ROTARI

Al moment actual, la defensa i representació de l’Ajuntament d’Eivissa en els processos
contenciós-administratius són assumides per lletrats dels propis serveis jurídics, que realitzen
la seva labor amb la màxima professionalitat i eficiència. En el cas dels judicis que versen
sobre responsabilitat patrimonial de la Corporació o reclamacions de danys causats a
l’Ajuntament, la defensa és assumida per l’advocat designat per una companyia
d’assegurances, sense cost addicional per a la Corporació.
La fórmula adoptada a l’Ajuntament d’Eivissa és la que solament amb caràcter excepcional
per a casos determinats, l’assistència jurídica s’encomana a advocats particulars designats a
aquest efecte.
Malgrat aquesta conducta habitual, en determinades ocasions, es fa necessari i
imprescindible recórrer a lletrats externs per a la representació i defensa de litigis en seu
judicial, bé per la seva especialització jurisdiccional bé per la complexitat de la disciplina que
es tracti.
Compartint la necessitat d’aquestes contractacions, cal referir-se a la forma d’adjudicació
dels diferents contractes. Així, no podem oblidar el principi de lliure concurrència, a fi de
garantir la no discriminació i igualtat de tracte entre candidats en la contractació d’aquests
serveis d’assistència lletrada, donant a tots un tractament igualitari i no discriminatori i
ajustant l’actuació de l’Administració al principi de transparència.
Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament
d’Eivissa l’adopció del següent
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En matèria de representació i defensa d’entitats locals, l’article 551.3 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, assenyala que la defensa la portessin “els lletrats que
serveixin en els serveis jurídics d’aquestes Administracions públiques, tret que designin
advocat col·legiat que els representi i defensi”. Aquest precepte preveu “alternativament la
possibilitat que un Ajuntament sigui representat per un lletrat dels seus serveis jurídics, un
advocat col·legiat o un advocat de l’Estat.

ACTA DE PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
ACORD:
El Ple de l’Ajuntament acorda sol·licitar al Col·legi d’Advocats de les Illes Balears-Delegació a
Eivissa la seva col·laboració per a la prestació dels serveis d’assistència lletrada externa,
entre aquells professionals col·legiats interessats a prestar-los, que hagin acreditat
experiència pràctica contrastada en la matèria que es tracti i designats en torn rotatori, amb
la finalitat de garantir la màxima concurrència en aquestes contractacions.
Eivissa, a 23 de novembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Sr. Molina: Els advocats són com els metges. A part de tenir el coneixement de la matèria,
s’ha de tenir confiança amb ells.
L’Ajuntament passa, per desgracia, moltes vegades pels tribunals. Com qualsevol altre
corporació, l’Ajuntament pren moltes decisions que, en alguns casos, fan que alguna persona
o alguna empresa se senti atacada en el seus drets, i aquests busquen al millor professional
per defensar els seus drets, que serà el que tingui la millor competència i en el qual tingui
confiança.
Creu que seria erroni no obrar de la mateixa manera. Suposant que es creï un torn rotatori,
en el que determinat assumpte, que pot tenir una transcendència de desenes de mils d’euros
per a l’Ajuntament, caigués en mans d’una persona que no sigui de la confiança dels serveis
tècnics i jurídics de la casa, que fan en aquest cas?
Hi ha un principi del dret, que és que s’han de vigilar els assumptes públics amb la mateixa
diligència que un bon pare de família utilitzaria per dirigir els assumptes de casa seva.
Un bon pare de família no elegiria a l’atzar un advocat en un torn rotari, per defensar en una
causa hipotecària, o per defensar al seu fill que ha tingut qualsevol tipus de problema,
buscaria el millor al que pogués accedir, el més expert, el que tingui un prestigi reconegut i
aquell que cregui que millor defensarà els seus interessos.
Aquest equip de govern creu que és de justícia, que aquesta mateixa responsabilitat
l’exerceixi aquesta Corporació a l’hora de confiar la defensa dels interessos de la casa a un
advocat que reuneixi aquestes condicions, que segurament tal vegada no serà el més barat,
però estarà d’acord amb ell que no sempre el més barat és el millor, sobretot quan pot tenir
unes conseqüències econòmiques molt importants per a l’Ajuntament.
Li reconeix la bona voluntat en aquesta moció, però creu que seria incorrecte prendre una
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Sr. Villalonga: Tal vegada la moció no sigui tant senzilla, perquè hi ha alguna cosa més
darrera la moció. El seu grup ja ha denunciat reiteradament que aquest ajuntament
contractava, d’una forma irregular lletrats.
Consideren que és fonamental que l’Ajuntament regularitzi aquesta situació. Es contracti amb
contracte i s’especifiqui clarament la duració del contracte, que sigui rotatori i així
s’estalviarien molts problemes en el futur.

ACTA DE PLE

Sra. Fajarnés: Aquesta moció és molt senzilla. Demanen que en els supòsits que
l’Ajuntament tingui que acudir a una contractació externa de lletrats es faci de forma rotatòria,
és a dir, que qualsevol professional col·legiat a la delegació d’Eivissa del Col·legi d’Advocats
pugui concórrer lliurement, i també així aquesta institució demostraria la seva transparència.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Intervencions:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
decisió que podria repercutir negativament a aquesta casa. Creu que tots se senten més
còmodes tractant temes de molta transcendència per a l’Ajuntament, amb advocats que els
donen aquesta confiança. Per aquest motiu votaran que no.
Sra. Fajarnés: Està d’acord en determinats punts amb el Sr. Molina, altres no els comparteix.
El que està fent aquest equip de govern és limitar la lliure concurrència de tots els
professionals.

Sr. Molina: Es ratifica amb el que ha dit. No creu que sigui missió del col·legi d’advocats la
de fer un ranking.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruíz, Molina,
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, García, Torres, Corral, i Mengual, i a favor
dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, Villalonga, i Sres. Marí,
Fajarnés i Cadona.
9.6.- Moció del grup municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre el finançament
addicional dels consells insulars l'any 2016 i la seva repercussió als ajuntaments.

ACTA DE PLE

Sra. Fajarnés: Proposa la següent modificació: “Que siguin els Serveis Jurídics de la casa
els que determinin els advocats a contractar”.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Sr. Villalonga: Que s’ha de contractar en qui es confia és un bon argument, però també
contractar a qui es confia pot acabar generant un clientelisme, i això pot acabar sent pitjor.
Proposa que sigui el que proposi el col·legi, i que després els Serveis Jurídics diguin si és
competent o no per portar la matèria de que es tracti. El que si considera, és que s’han de
descentralitzar les tasques de representació jurídica d’aquest Ajuntament en contenciosos
administratius, perquè fonamentalment ni ha dos que ho ocupen pràcticament tot. Demana a
la Sra. Fajarnés que incloguin un aclariment d’aquest tipus, i que l’Ajuntament treballi amb
més advocats.

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA SOBRE PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL FINANÇAMENT
ADDICIONAL DELS CONSELLS INSULARS L’ANY 2016 I LA SEVA
REPERCUSSIÓ ALS AJUNTAMENTS
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears regula, en els articles 137 i 138, els aspectes
bàsics del finançament dels consells insulars i fa una referència especial als principis que
s’han de respectar per tal de garantir l’exercici adequat de les competències atribuïdes a
aquests ens, com també als recursos de què disposen per finançar-se.
La Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars
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Donat compte de la moció del tenor literal següent:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
(modificada per la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015) va establir un nou sistema
d’obtenció de recursos per a aquestes Entitats.
D’acord amb la Llei, el sistema de finançament definitiu que regula aquesta llei té caràcter
indefinit i s’articula en tres fons de finançament de les competències homogènies, això és de
les competències autonòmiques assumides per tots els consells insulars l’any base 2012, i
que són el fons interinsular de finançament de serveis, el fons de compensació interinsular i
el fons de convergència.
Es basa en un sistema de variables objectives que obliguen al Govern Balear a finançar a
cost real les competències que exerceixen els Consells Insulars.

Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament
d’Eivissa l’adopció del següent

El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta al Consell Insular a convocar el Consell d’Alcaldes, i, en
la mesura del possible, amb caràcter previ a l’aprovació dels pressupostos d’aquesta
Institució, per acordar la forma de repartir aquesta quantitat entre totes les entitats locals de
l’illa.
Eivissa, a 23 de novembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

ACTA DE PLE

ACORD:

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Fruit d’aquest nou sistema de càlcul, el Consell rebrà en el 2016 5,7 milions més. És de
justícia que qualsevol increment en el finançament dels Consells, com a entitats insulars que
són, repercuteixi proporcionalment als diferents ajuntaments.

Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Sr. Minchiotti: Saben que gracies a la llei de finançament dels consells per a l’any 2016, el
Consell Insular tindrà 5,7 milions d’euros més. És una moció constructiva en la qual intenten
que es descentralitzi del Govern Balear al Consell Insular, i del Consell Insular als
ajuntaments. En definitiva que, aquesta millora del finançament, es reparteixi mitjançant un
Consell d’Alcaldes, on estan representats tots els municipis. Aquests 5,7 milions són lliures
no estan condicionats a res, per tant encara és més fàcil poder repartir-los, perquè la llei de
finançament dotava aquests sous i donava la llibertat als Consells per poder-los repartir, amb
la qual cosa garantia l’autonomia de gestió de les entitats locals. Vist això els agradaria que
des d’aquí es fes aquesta feina amb el Consell Insular, i en definitiva poder millorar el
pressupost de l’any que ve d’aquest ajuntament.
Sr. Molina: Si estiguessin en el Parlament Balear li diria que la desastrosa llei de
finançament dels consells, que va aprovar el Partit Popular la legislatura passada, no ha
complert les legitimes expectatives que tenia el Consell Insular de millora del seu
finançament. Però com que no estan en el Parlament Balear no discutiran d’això, discutiran
de finançament municipal que és més interessant.
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Intervencions:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

Sr. Minchiotti: “El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta al Consell Insular a convocar el
Consell d’Alcaldes, per acordar la forma de repartir aquesta quantitat entre totes les entitats
locals de l’illa”, si a partir d’aquí posen un segon punt de que es millori el finançament també,
poden completar la moció no hi ha cap problema.
Sr. Molina: Bastaria afegir al final, “i com millorar en general el finançament de les entitats
locals de l’illa”, no faria falta un segon punt, si és així ho votaran a favor.
Sotmès l’assumpte a votació s’aprova per unanimitat el següent text:
“El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta al Consell Insular a convocar el Consell d’Alcaldes, per
acordar la forma de repartir aquesta quantitat entre totes les entitats locals de l’illa, i com
millorar en general el finançament de les Entitats Locals de les illes.”
9.7.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament efectuï
campanyes d'esterilització, identificació i tinença responsable d'animals de companyia.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
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Sr. Molina: Criteris objectius com dividir el pla insular d’obres i serveis entre cinc, és a dir li
toca el mateix a un ajuntament en quatre mil habitants que a un en cinquanta mil. Aquests
tipus de criteris objectius, que són els que estan inclosos en la llei de finançament dels
consells, són els que fan que el finançament del consell sigui un desastre comparat amb el
que hauria de ser. Demana al Sr. Minchiotti que llegeixi la proposta que fa.

ACTA DE PLE

Sr. Minchiotti: No és l’esperit de la moció. Està parlant de que qualsevol increment o millora
de finançament del Consell, es porti a Consell d’Alcaldes i repercuteixi a l’Ajuntament, no
qualsevol finançament en general. Es tracta de la que vé al Consell cada any, que com a
coordinador o element supramunicipal, hauria de posar en el Consell d’Alcaldes aquesta
quantitat i determinar el repartiment. Es tracta de seguir el criteri objectiu de repartiment, que
ja es va iniciar amb la llei de finançament. Si el Consell ja està presentant els pressupostos,
el que pot treure és la frase: “en la mesura del possible, amb caràcter previ a l’aprovació dels
pressupostos d’aquesta Institució”, i si volen poden afegir: “i les futures millores de
finançament que tengui el Consell”, però són aquests 5,4 milions que no els pareix correcte
que d’aquesta quantitat no es repercuteixi a l’Ajuntament.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Avui estan presentant els pressupostos del Consell Insular, per la qual cosa serà difícil que
s’atengui al que demana el Sr. Minchiotti en la seua proposta.
Són 5,4 milions d’euros no 5,7. No sap si el Sr. Michiotti demana que els 5,4 milions es
reparteixin entre els distints ajuntaments, completament o parcialment.
Estan d’acord en demanar al Consell d’Alcaldes que busqui major finançament per a
l’Ajuntament. Si vol canviar la redacció de l’acord deixant-ho en: “El Ple de l’Ajuntament
d’Eivissa insta al Consell Insular a convocar el Consell d’Alcaldes, per debatre la millora del
finançament municipal”, completament d’acord. Sigui com sigui estaran absolutament a favor
de millorar el finançament d’aquest Ajuntament, perquè serà més serveis per als ciutadans,
millor estat per a la ciutat, i més capacitat de l’Ajuntament per fer front a la seua voluntat
política de donar un bon servei.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que la esterilización y castración en perros y gatos, es un proceso que contribuye a
una mejor relación entre el dueño y su mascota, evita las peleas entre machos, disminuye la
agresividad debido a la sexualidad, la salud del animal castrado es mayor, viven más años y
se evitan enfermedades relacionadas con el aparato reproductor.

Que el impulso por parte de la administración de una campaña fomentando la
esterilización, abaratando el coste, puede además, contribuir decisivamente a mejorar la
calidad de vida de dueños, mascotas y de la sociedad en general.
Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTAS DE ACUERDO

ACTA DE PLE

Consideramos fundamental que el Ayuntamiento de Eivissa promueva campañas de
concienciación sobre los cuidados que precisan las mascotas, la correcta identificación de
las mismas, así como la necesidad de esterilizarlas.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Dado que la capacidad reproductora de perros y gatos es de 8 y 12 crías
respectivamente, y que muchas de estas camadas no son deseadas por los dueños, una
parte de las crías acaba siendo abandonada, con todos los problemas sociales y sanitarios
que ello acarrea.

Eivissa, a 23 de Noviembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Aquesta moció està destinada a què l’Ajuntament efectuï campanyes perquè
els propietaris de mascotes, principalment el cans i els gats, les esterilitzin, també perquè
s’identifiquin i perquè hi hagi una tinença responsable d’animals de companyia. Això seria
important efectuar-ho quant abans, sobretot ara que arriba Nadal, perquè hi ha gent que
regala cans i gats a nens, i creuen que són com una jugueta i no ho és, és un animal que
necessita unes cures, i després quan els nens es cansen els abandonen.
Que s’esterilitzin aquests animals i que l’Ajuntament hi participi i fomenti aquests tipus de
campanyes, s’eviten les baralles d’animals en època de zel, s’eviten les camades
excessives, s’eviten els excrements en els carrers, s’eviten remors, etc., i a més es millora la
salut.
Una campanya com aquesta es pot fer de moltes maneres. Primer, s’ha informar als
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El Ayuntamiento de Eivissa efectuará en el plazo máximo de un año campañas de
esterilización, identificación y tenencia responsable, de animales de compañía.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
propietaris dels avantatges que té, i segon, arribar a un conveni amb les clíniques
veterinàries que hi ha a la ciutat perquè, o redueixin el preu, o l’Ajuntament aboni una petita
part del preu de l’esterilització. Com veuen la proposta és oberta perquè l’equip de govern la
desenvolupi, perquè tenguin una política en comú en relació a la tinença d’animals. I per
suposat, el que tampoc pot passar a l’illa és que ningú es preocupi de fer aquests tipus de
campanyes, i tengui que venir gent d’altres països a fer aquestes campanyes.

Sr. Villalonga: Gracies per la seva proposta, la qual accepta. La qüestió és que si es fa una
campanya d’esterilització dins de tres anys hi haurà més gats. Fomentar l’esterilització s’ha
de fer quant abans.
Sr. Flores: Votaran a favor.
Sra. García: Respecte a la conscienciació, ho intentaran fer el més aviat possible. L’únic que
no vol es comprometre’s a fer-ho durant aquest any per si no es pogués, però la intenció és
començar ja.
En les jornades d’adopció que es fan des de Sa Coma, estan sempre en campanya de
conscienciació. Vol aprofitar per agrair la gran feina que es fa des de Sa Coma, els
treballadors i els voluntaris. Gracies al protocol de neteja i vacunació, aquest darrer any, no hi
ha hagut ni un sol brot de “parvovirus” a Sa Coma, i quasi ha desaparegut a nivell insular.
També han creat un espai per als gats, i un programa d’adopció de gats que està funcionant
molt bé.
Sotmès l’assumpte a votació s’aprova per unanimitat el següent text:
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Sra. García: Li agrada dir-li que al gener, posaran en marxa una campanya de
conscienciació de tinença responsable d’animals, però a més aniran un poc més enllà i
inclouran la conscienciació contra el maltractament animal.
Respecte als gats, és cert que n’hi una gran quantitat d’abandonats, i tenen en projecte una
prova pilot d’una colònia de gats, que inclòs té partida en el pressupost.
Ja han tengut un primer contacte amb el Col·legi de Veterinaris, per intentar fer una
campanya d’esterilització i castració que abarateixi els costos, però és que inclòs aquí es
podria posar com a condició que la mascota estigui identificada, i així seria una doble
campanya d’identificació i d’esterilització.
La primera campanya ja està preparada des de l’Ajuntament, però aquestes dues últimes de
les que ha parlat, no les fa només l’Ajuntament, són campanyes per les quals necessiten
comptar amb agents externs, com és en el cas de l’esterilització amb el Col·legi de
Veterinaris, o alguna fundació que pugui ajudar, i en el cas de la colònia de gats de vesins
voluntaris que els ajudin. Per tant, la primera si que podria ser dins d’aquest any, però per les
altres dues no es pot comprometre a què sigui dins d’aquest any. Estarien d’acord en votar-la
a favor si estigués d’acord en canviar, “en el termini màxim d’un any”, per “al llarg de la
legislatura”.

ACTA DE PLE

Sr. Flores: Estan a favor d’aquesta moció, perquè tot el que sigui millorar amb campanyes
per a conscienciar i garantir, la seguretat tant dels animals com de les persones. En el tema
de l’esterilització es podria treballar amb el Col·legi de Veterinaris firmant algun conveni, amb
el qual es poguessin abaratir les esterilitzacions. Quant a conscienciació treballat, sobretot,
amb col·legis, amb instituts, perquè és més fàcil conscienciar als joves que a les persones
majors. Vol recalcar, que si es fan campanyes de conscienciació, si no hi ha control de poc
serviran.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
“El Ayuntamiento de Eivissa efectuará, a lo largo de la legislatura, campañas de
esterilización, identificación y tenencia responsable, de animales de compañía.”
9.8.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que l'Ajuntament efectuï
una revisió del Pla de Mobilitat Urbana sostenible d'Eivissa 2007-2010.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

Que desde el año 2007 hasta la fecha, se han producido cambios en nuestra ciudad
que afectan directamente al tránsito, como por ejemplo el cambio de usos del puerto de
Ibiza, en la zona de la Marina, que precisan de una revisión de dicho Plan.
Que la revisión de dicho plan debe indicar la situación actual del tránsito en la ciudad,
así como las soluciones posibles a realizar.
Es por lo que se
SOLICITA

ACTA DE PLE

Que el Plan de Movilidad actual se realizó en el año 2007, debiendo ser revisado
cada seis años, situación que no se ha producido.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

EXPONE

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

El Ayuntamiento de Eivissa efectuará una revisión del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS) d’Eivissa 2007-2010, en el plazo máximo de un año.
Eivissa, a 23 de Noviembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Es tracta que l’Ajuntament, en comptes de tenir el Pla de Mobilitat de l’any
2007 com a referent, de cara a canviar el sentit dels carrers, revisi aquest Pla. La normativa
balear diu que s’ha de revisar cada vuit anys, amb la qual cosa l’any que ve aquest pla ja no
tindria vigència. Independentment d’aquest termini de vuit anys, el que està clar és que la
ciutat, des que es va redactar el Pla l’any 2007, ha canviat, el port ha canviat i per això ha
canviat el trànsit.
Fa uns dies l’equip de govern va proposar la possibilitat de canviar el sentit del tràfic de
l’Avda. de Santa Eulària, i tal vegada s’hagi de fer, però tal vegada no. Això ho sabran quan
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PROPUESTAS DE ACUERDO

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
el Pla de 2007 es revisi, que és el que demana en aquesta moció.
Sr. Flores: El Pla de Mobilitat està obsolet. Creu que s’hauria de revisar abans de canviar el
sentit de cap carrer de la ciutat.
Sr. Hinojo: Creu que és necessari adaptar-lo. Ja estan treballant amb això, i no sols en
actualitzar el Pla de Mobilitat, sinó sobre els canvis de direcció de les avingudes, fent un
estudi concret per poder determinar els detalls i tractar cada projecte per separat, ja que el
Pla dona unes petites indicacions sobre això. Votaran a favor de la moció.
Sr. Flores: Demana al Sr. Hinojo que a la propera Comissió de Territori, si pot ser, hi
assistissin els tècnics de mobilitat.
Sr. Hinojo: Entén que no hi ha cap problema. Quant l’estudi estigui avançat se’ls informarà
en la comissió informativa.

ACTA DE PLE

Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE
Que en la actualidad no se encuentra reglamentado el uso privativo de los espacios
privados, entiéndase, las partes de una acera que pertenecen a un local de negocio,
comunidad de propietarios, etc, y en las que se desean exponer objetos para su alquiler y/o
venta.
Esta problemática afecta entre otras, a muchas empresas de arrendamiento de
vehículos sin conductor de este municipio, generalmente empresas familiares, que prestan
sus servicios a turistas y ciudadanos, y que precisan de un espacio donde situar sus
vehículos.
Que en los últimos años, se han incrementado los negocios dedicados al alquiler de
vehículos, ocasionando una competencia desleal, así como un aparcamiento indebido tanto
en zonas públicas como son los aparcamientos de motos, como en las aceras, sin que exista
hasta la fecha regulación alguna sobre el uso de los espacios privativos que muchas de
estas empresas podrían utilizar de forma totalmente legal.
Es por lo que se
SOLICITA
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9.9.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal d'aprovar la normativa
adequada per regular l'ús dels espais privatius a la via pública.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTAS DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Eivissa aprobará en el plazo máximo de un año, la normativa
adecuada para regular el uso de los espacios privativos en la vía pública.
Eivissa, a 26 de Noviembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”

Sr. Tur Ripoll: Estan d’acord en què l’ordenança d’ocupació de la via pública té aquests
buits, en quant a la regulació d’aquestes ocupacions de via pública de propietat privada.
Recolzaran la moció.
Sr. Hinojo: També estan d’acord en que es reguli l’ús dels espais privatius de la via pública.
De fet ja estan treballant en aquest tema i hi seguiran treballant. No tenen cap problema en
votar a favor, només hi ha un petit problema de temps i de prioritats, per això demana al Sr.
Villalonga si accepta que es tregui “... el plazo máximo de un año...” i posar “... al llarg de la
legislatura...”.

ACTA DE PLE

Sr. Villalonga: Tenen una ordenança d’ocupació de la via pública i zones de propietat
privada, que s’ha desenvolupar perquè no reflecteix l’ús de les terrasses privatives que no
són voreres, perquè en aquestes terrasses s’hi puguin posar objectes, com per exemple
motos de lloguer.
El que s’ha de regular són aquestes zones privades, no amb afany recaptatori sinó perquè es
reguli clarament que és el que es pot fer i el que no, i a part de legislar correctament, es
trauria una problemàtica, s’evitarien abusos per part d’alguns negocis, i es milloraria la
convivència ciutadana.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Intervencions:

Sr. Tur Ripoll: Estan d’acord amb la modificació.
Sr. Hinojo: L’equip de govern està marcant unes prioritats en les mocions, i aquesta ocupa el
lloc que ocupa, i és el deure del Sr. Villalonga preguntar com està en cada moment aquest
tema.
Sotmès l’assumpte a votació s’aprova per unanimitat el següent text:
“El Ayuntamiento de Eivissa efectuará, a lo largo de la legislatura, la normativa
adecuada para regular el uso de los espacios privativos en la vía pública.”
9.10.- Moció del grup municipal EPIC, amb proposta d'acord, per tal que es construeixi un
memorial en el Cementeri Vell dedicat a totes les víctimes de la Guerra Civil i la posterior
repressió franquista.
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Sr. Villalonga: Li pareix be canviar-ho, però amb això corrent el risc de què dins de sis
mesos pregunti com està el tema. L’important és que es reguli. Estan totalment a la seua
disposició per quan els vulgui reunir i consensuar el text.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del
Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,
al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre,
Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares
EXPONE

Que en la actualidad, por parte de este Ayuntamiento no existe memorial alguno que
recuerde a todas las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista, incluyendo
por supuesto a los fallecidos en los campos de concentración y/o exterminio nazis.

Es por lo que se
SOLICITA
Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:
PROPUESTAS DE ACUERDO

ACTA DE PLE

Que es preciso salvaguardar la memoria histórica de todas las víctimas sin
revanchismos ni partidismos, con el reconocimiento y consenso de todos los grupos
municipales.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Que por parte del equipo de gobierno PSOE-GUANYEM, existe la intención de
construir un memorial en el cementerio municipal, a cargo de los presupuestos municipales
que recuerde a parte de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista.

Eivissa, a 23 de Noviembre de 2015
Antonio Villalonga Juan”
Intervencions:
Sr. Villalonga: Presenten aquesta proposta perquè el tema de la Guerra Civil i la posterior
repressió franquista comenci a estar correctament conclòs significa que es faci un memorial
per a totes les víctimes de la guerra civil i la posterior repressió franquista. Sap que aquí,
l’equip de govern té l’argument de fer referència al que hi ha penjat a la Catedral. Creu que
s’ha de separar perquè el que fa l’església en les seues seus és qüestió de l’església i aquí
estan parlant del que fa l’Ajuntament. L’Ajuntament d’Eivissa a data d’avui no té cap
memorial per a totes les víctimes, per això la seva proposta és fer una memòria històrica tots
units, perquè es faci el correcte perquè finalment es comenci a concloure el tema, no creant
polèmiques innecessàries i sobretot fer una cosa sostenible. Hi ha un cosa que és important,
i és que hi ha víctimes que no estan enterrades dignament, i estan a favor de què exhumin
els cadàvers, que és el que correspon en un país democràtic.
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El Ayuntamiento de Eivissa construirá un memorial en el Cementerio Vell dedicado a
todas las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Sra. Marí: Creu que s’ha de mirar al futur i és el moment de passar pàgina. Estan en
democràcia, i en aquest sentit han de treballar per estar sempre units i deixar les diferències.

Sr. Hinojo: El relat històric i el debat històric afavoreix a tots, ajuda a comprendre d’on venen
i aquest debat és molt enriquidor. Ho fan en el cementeri vell no per casualitat, ho fan per a
les víctimes del cementeri vell, i és el pla de l’equip de govern a dia d’avui. Per altra banda, la
política tracta tots els assumptes de la societat en tots els àmbits, és per això que creu que
és el seu deure reconstruir el relat històric. Creuen que, ara mateix, és urgent retre
homenatge a aquestes víctimes per ser les oblidades.
Sotmès l’assumpte a votació és desestimada amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina,
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, i Sres. Boned, García, López, Torres, Mengual,
l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Garriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia, i Sres. Marí,
Fajarnés, Cardona, i el vot a favor del Sr. Villalonga.
Sr. Ruiz: Faran un recés de 5 minuts, perquè els portaveus dels grups municipals puguin
estudiar el tema de l’adjudicació definitiva del contracte de neteja, que vol portar per
urgència.
10è. Decrets i comunicacions:

3

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Sra. Marí: Entén perfectament el que està dient el Sr. Villalonga, però segueix dient que
víctimes n’hi va haver a ambdós costats, i creu que és el moment, en època de democràcia i
després de tants anys, de passar pàgina. Han de deixar de parlar d’aquest tema que creu
que no afavoreix a ningú.
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Sr. Villalonga: No volen tancar un cercle, volen fer la quadratura del cercle que no és el
mateix. El que faci l’església és assumpte de l’església. Evidentment hi va haver una guerra
civil i una posterior repressió franquista. Hi va haver un bàndol que va guanyar i un que va
perdre, i moltes coses que es varen fer va ser conseqüència d’això.
El Sr. Hinojo parla d’un reconeixement parcial, i això ja no és el que toca a l’any 2015 són
tots, en cap moment ha dit uns o altres, ha dit tots que és el que toca. Si no es fa una cosa
conjunta tendran una cosa mal feta que amb el temps s’acabarà traguen, i a més generarà
una polèmica on el que hauria d’existir és una concòrdia.
Poden començar a concloure, perquè s’ha de fer una memòria de tots i han de començar a
fer memòria històrica. S’han d’explicar els fets que varen ocórrer en aquell moment i després.
Demana que mirin al futur i que facin un monument per a totes les víctimes, que és el que
correspon i que la societat ho entendrà.

ACTA DE PLE

Sr. Hinojo: El terme memòria històrica li agrada a mitges, perquè la memòria és una
experiència individual. Li agradaria més parlat del relat històric. A Eivissa durant molts anys
es va construir un relat històric parcial, que només mostrava una part i unes víctimes, a les
quals se’ls hi ret homenatges, per la qual cosa es tracta de que un símptoma d’aquest relat
històric parcial és el monument que hi ha a la catedral, i l’equip de govern vol tancar el cercle
i vol construir un relat històric complert, i a més a més, en el cementeri vell és on aquestes
persones varen ser assassinades. És un fet poc conegut a Eivissa, i per tant volen que
aquest fet sigui tan conegut com el fet d’es Castell, i també volen passar pàgina i reconstruir
un relat històric complert que tengui en compte totes les víctimes.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
10.1.- Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcalde dóna
compte de que està a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia,
per al seu coneixement. En queden assabentats.
10.2.- Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 24/2015.
Donat compte del Decret del tenor literal següent:
“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 24/2015,
per import de CENT CATORZE MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (114.599,69 €) dins del vigent Pressupost Ordinari de la
Corporació per a l’any 2015.

ESTAT D’INGRESSOS

139901
139904
139905
145030
145080
146101
148000

Altres ingressos Centre Protecció Animal
Altres ingressos cultura
Altres ingressos joventut
Convenis educació CAIB
Altres subvencions corrents CAIB
Altrs transferències corrents Consell Insular
Donatius Centre Protecció Animal

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS

IMPORT
MODIFICACIÓ
19.821,75
22.477,48
9.888,00
10.000,00
37.458,46
13.000,00
1.954,00
114.599,69
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PARTIDA DENOMINACIÓ

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
17201-21200
17201-22799
23100-22799
23201-22605
33400-2260
9
33700-2260
9

DENOMINACIÓ
Manteniment edifici Centre Protecció Animal
Treballs altres empreses Centre Protecció Animal
Treballs altres empreses benestar social
Ajudes educació infantil
Actuacions diverses cultura
Activitats diverses joventut

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, i
existeix evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada
en l’expedient; vinc en aprovar l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm.
24/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent, per import de
114.599,69 €, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents
modificacions:

ACTA DE PLE

Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el
Text Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de
l’esmentat Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons.

IMPORT
MODIFICACIÓ
19.821,75
1.954,00
10.000,00
37.458,46
22.477,48
22.888,00

4
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TOTAL CRÈDITS GENERATS

114.599,69

Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient.
Eivissa.
EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,

EL SECRETARI ACCTAL.,.

(Document signat electrònicament al marge)

(Document signat electrònicament al marge)”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
10.3.- Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 25/2015.

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIVES
PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

ÀREA DE DESPESA 1:
13400-46700 Aportació Consorci Mobilitat

99.284,00

16100-20900 Canon sanejament Govern Balear

51.650,00

17100-21000 Reparació i conservació jardins

8.000,00
15.000,00

17200-22699 Despeses diverses medi ambient

2.000,00

17202-22799 Treballs altres empreses platges

18.000,00

Total Àrea de despesa 1
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16220-22700 Gestió residus sòlids urbans

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost
General per a l’exercici 2015, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest
decret, en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 24
de juny de 2015, vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per
transferències núm. 25/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:

ACTA DE PLE

Donat compte del Decret del tenor literal següent:

193.934,00

ÀREA DE DESPESA 9:
92400-22799 Treballs altres empreses partic.ciutadana

16.975,00

92400-62300 Maquinària i instal.participació ciutadana

28.025,00

94200-46300 Aportació Consell parc insular bombers

80.300,00

Total Àrea de despesa 9

125.300,00

TOTAL AUGMENTS

319.234,00

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVES

4
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APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

DISMINUCIÓ

ÀREA DE DESPESA 1:
16500-22799 Treballs altres empreses enllumenat
Total Àrea de despesa 1

193.934,00
193.934,00

92400-48901 Subv.AAVV partic.ciutadana 2014-2015

35.000,00

92400-48902 Subvenc.edificis participació ciutadana

10.000,00

92900-50000 Fons de contingència i imprevistos

80.300,00

Total Àrea de despesa 9

125.300,00

TOTAL DISMINUCIONS

319.234,00

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa.
En don fe,
EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,
EL SECRETARI ACCTAL.
(Document signat electrònicament al marge)

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
10.4.- Donar compte de l'informe sobre Morositat i PMP, emès per la Tresoreria i Intervenció,
corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2015 (Exp. relacionat núm.15791/15).
Donat compte de l’informe del tenor literal següent:
“INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN

ACTA DE PLE

(Document signat electrònicament al marge)

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

ÀREA DE DESPESA 9:

Artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y las facturas impagadas con fecha de antigüedad superior a 30
días.
HECHOS
El día 6 de julio de 2010, se publicó en el BOE la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, entrando en vigor el día siguiente al de
su publicación, es decir, el día 7 de julio de 2010. El objetivo último de la ley es la
disminución de los plazos de pago, y la lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, dentro de las cuales se encuentran las realizadas por las administraciones
públicas.
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Los funcionarios que suscriben, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y a los efectos establecidos en los artículos
194 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, emite el siguiente informe en el estricto orden económico, con relación a:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Del texto de la Ley se deducen unas obligaciones de rendición de información y
dación de cuentas por parte de las administraciones públicas, entre las cuales se encuentra
el Ajuntament d' Eivissa.
LEGISLACION APLICABLE



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

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

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales. Tales
órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras
para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.
Queda claro que del mencionado precepto se deriva la obligación de la elaboración
por parte de la Tesorería y/o la Intervención del informe que ponga de manifiesto el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones del
Ajuntament d' Eivissa, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las
obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo, así como la obligación de
remitir el mismo a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus

4

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

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

ACTA DE PLE

Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades
locales, sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento.
Es todo cuanto se ha de informar,
PROPOPUESTA
1) Que del informe TESINF2015/171 y sus anexos se de traslado a los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda .
2) Que se de traslado igualmente al Pleno del Ajuntament d' Eivissa, pues
aunque el artículo 4 de la Ley dice al respecto del mismo “sin perjuicio de su
posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento”.

EL TESORERO,
Fdo. José Torres Riera
Tesorero Acctal.
(firmado electrónicamente al margen)”

Intervencions:
Sr. Minchiotti: Donen compte dels Decrets 24 i 25, i dels anterior 21 i 22 que estan en la
documentació del Ple però no figuren a l’ordre del dia, que passa?
Sra. Interventora: Aniran a la següent.
Sr. Minchiotti: No compleixen la llei en el període de pagament previst a la Llei. Tenen a
més 3,5 milions en factures pendents de pagament, i del que han pagat que són 4 milions,
2,4 ho han fet fora de termini.
Sr. Molina:. No es compleix el període mitjà de pagament a proveïdors, perquè el PP varen
deixar de pagar un munt de factures de la legislatura passada, d’uns imports més que
considerables.
11è. Mocions sense proposta d'acord:
11.1.- Moció del grup municipal Popular, de control, sobre el sistema de control d'horaris del
personal municipal.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL D’HORARIS DEL
PERSONAL MUNICIPAL
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
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ACTA DE PLE

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
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LA INTERVENTORA,
Fdo. Carmen FUSTER FERRER
(firmado electrónicamente al margen)

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Eivissa a 29 de octubre de 2015

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat la següent MOCIÓ DE CONTROL.
El Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d’Eivissa presenta aquesta moció de control
per conèixer en quin punt es troba la implantació a l’Ajuntament d’Eivissa del sistema de
control d’horaris d’entrada i sortida del personal municipal mitjançant fitxatge.
Eivissa, a 23 de novembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Sr. Garriz: Volen conèixer en quin punt es troba la implantació del sistema de control
d’horaris d’entrada i sortida del personal municipal mitjançant el sistema de fitxatge.

Sra. Torres: El PP va demanar tres pressupostos per implantar en els vint-i-dos edificis
públics de l’Ajuntament, un sistema de control d’horaris a través de l’empremta digital. Hi ha
un pressupost de 40.000 euros i un altre de 25.000 euros, i en aquest estat es troba.
Sr. Garriz: Tenen intenció d’implantar-ho? Es varen fer un sèrie de proves i a alguns
departaments ja estava funcionant. Entenen que és una cosa fonamental dins de la bona
gestió de l’Ajuntament, saber en quin punt està això i quins resultats han obtingut de les
proves que s’han fet.

ACTA DE PLE

Sr. Villalonga: Ja varen parlar d’aquest tema fa un quants plens, que varen proposar que es
fes un control del personal, i també dels càrrecs polítics.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Intervencions:

11.2.- Moció del grup municipal Popular, de control, sobre la reunió mantinguda en data 17
de novembre de 2015 entre l'Alcalde i el President de l'APB.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA SOBRE LA REUNIÓ MANTINGUDA EN DATA 17 DE
NOVEMBRE DE 2015 ENTRE L’ALCALDE I EL PRESIDENT DE L’APB
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat la següent MOCIÓ DE CONTROL.
El Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d’Eivissa presenta aquesta moció de control
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Sra. Torres: Es va implantar un sistema però no era un sistema d’empremta, sinó de
targetes i mòbils, però no era eficaç. Per això després es va optar pel sistema d’empremta,
que és més efectiu, però no es va arribar a implantar. Al llarg d’aquest any valoraran la
implantació d’algun sistema.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
per conèixer els continguts abordats en la reunió mantinguda la passada setmana entre
l’alcalde i el president de l’Autoritat Portuària de Balears, amb l’assistència de tècnics, en
relació amb les obres del Port d’Eivissa i, en concret, sobre l’assumpte d’es Martell.
Eivissa, a 23 de novembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”
Intervencions:

Sra. Marí: Agrairia aquesta junta de portaveus urgent, per poder tenir més dades del que
faran en el Port. Han tengut notícies de què s’havia acordat que hi hauria unes places en el
Port pels vesins i no els deixen entrar, que està passant?
Sr. Villalonga: Entén que aquestes explicacions les tindran en la propera junta de portaveus.
Sr. Ruiz: Respecte a això, con saben qui tanca o obri la part del Port és Autoritat Portuària,
però aquesta diu que no pot garantir un control d’accés. Estan en diàleg amb els vesins i si
no troben una alternativa satisfactòria, ho demanaran a Autoritat Portuària per poder-ho
discutir més concretament en la junta de portaveus.
11.3.- Moció del grup municipal Popular, de control, sobre les reunions mantingudes per
l'Alcalde en el seu viatge a Madrid el 10 de novembre.
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Sr. Ruiz: Està a la seva disposició. Creu que en un tema tant transcendental per a la ciutat,
han de seguir amb el consens que els caracteritza en el tema del Port. Les portes del seu
despatx estan obertes, no cal que esperin a fer una moció, el poden trucar en qualsevol
moment si volen.
La setmana passada varen tenir una reunió, no li varen donar transcendència pública perquè
no és la primera ni serà la última. Ahir mateix, aprofitant el Consell d’Administració d’Autoritat
Portuària, varen estar parlant, amb el Director i el President, dels diferents temes que van en
la línia d’aquest equip de govern, que ha respectat l’acord unànime de Ple que tenen.
Sempre li han dit al President que volen un acord global, una foto sencera des del mur antic
fins al mur de Botafoc de tot el Port, i això és una de les coses que han aconseguit. En
aquest plànol sencer hi ha coses en les quals hi ha més acord i en altres menys acord.
Pensa que estan davant un President que escolta i així ho reconeixen els diferents alcaldes
que estan dins el Consell d’Administració d’Autoritat Portuària. Creu que estan en un moment
de poder convocar una junta de portaveus per intentar triar una sèrie d’aspectes, en els quals
possiblement necessitin ajuda.

ACTA DE PLE

Sr. Villalonga: Seria interessant que l’Autoritat Portuària, a l’hora de dissenyar finalment el
Pla d’Usos del Port, els tingui en compte com Ajuntament, si l’Ajuntament pot recuperar el
control del trànsit a la Marina, i quines són les intencions de l’Autoritat Portuària en el tema
de l’aparcament d’es Martell i recuperar la plaça pública.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Sra. Marí: Sap que l’Alcalde s’ha reunit amb el President d’Autoritat Portuària varies
vegades. Volen saber com està el tema de l’edifici, el tema del pàrking, el tema de la segona
fase, i tot el que li pugui contar.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA SOBRE LES REUNIONS MANTINGUDES PER
L’ALCALDE EN EL SEU VIATGE A MADRID EL 10 DE NOVEMBRE
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat la següent MOCIÓ DE CONTROL.
El Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d’Eivissa presenta aquesta moció de control
per conèixer quines actuacions va realitzar l’alcalde d’Eivissa en l’últim viatge que va realitzar
a Madrid el passat 10 de novembre, pel que sembla per mantenir reunions amb diferents
departaments de l’Administració central.

Intervencions:
Sra. Marí: Varen llegir a la premsa unes declaracions de l’Alcalde de què, en un viatge a
Madrid, havia trobat despatxos tancats. No sap si hi va anar per algun motiu concret, si tenia
cites prèvies o no. Li agradaria que li expliqués.
Sr. Ribas: És cert varen anar a Madrid, ell va acompanyar a l’Alcalde. L’acudit dels
despatxos tancats és perquè varen entrar per una porta que no era, era una qüestió
anecdòtica. Varen anar a Madrid per tractar el tema de promoure habitatge protegit a l’illa.
Pensen que al ser un tema tan sensible, no convenia donar-li molta publicitat perquè era una
reunió molt preliminar. Com li ha dit l’Alcalde abans, si necessita informació pot agafar el
telèfon i li diran el que necessiti saber. Es varen reunir amb la persona que tocava, i si que
anaven amb una cita concertada.
11.4.- Moció del grup municipal Popular, de control, sobre la modificació dels estatuts del
Patronat Municipal de Música.
Donat compte de la moció del tenor literal següent:
“MOCIÓ DE CONTROL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA
VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l’empara de
l’establert en els articles 91.4 i 97.3 del Reial decret 2568/1986 pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per
al seu debat la següent MOCIÓ DE CONTROL.
El Grup Municipal del Partit Popular de la Ciutat d’Eivissa presenta aquesta moció de control
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ACTA DE PLE

Sgt. Virginia Marí Rennesson”
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LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Eivissa, a 23 de novembre de 2015

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
per conèixer en quin punt es troba la modificació dels estatuts del Patronat de Música i la
constitució de la comissió de treball amb representants dels diferents grups municipals que, a
aquest efecte, es va comprometre a crear l’actual equip de Govern.
Eivissa, a 23 de novembre de 2015
LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
Sgt. Virginia Marí Rennesson”

Sr. Tur Cardona: A la pregunta 5. No.
A la pregunta 1, la previsió i intenció de l’equip de govern, és tenir-los llestos durant aquest
curs lectiu. També estant treballant amb el conveni col·lectiu inexistent.
A la pregunta 2, a la Junta parlaran de tema. El lloc honorífic es crea amb el canvi dels
Estatuts.
A la pregunta 3, això ja va estar prou debatut en el Ple en el qual es va fer el canvi. Pensen
que sí s’havia de fer aquest nomenament, i ja els hi va dir que era temporal.
A la pregunta 4, evidentment que s’obrirà un procés per cobrir el lloc de Director del Patronat.
Sr. Minchiotti: Vol agrair la seua educació.
De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, el Sr. Alcalde manifesta que es sotmetrà a la consideració del Ple, per
raons d’urgència, el següent assumpte no comprès a l’ordre del dia i que no té cabuda en el
punt de precs i preguntes.
U.1.- Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPUESTA DE ACUERDO
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Sr. Villalonga: Creu que és urgent modificar els Estatuts d’aquest i de tots els Patronats.
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Sr. Minchiotti: Aquesta moció pretén evitar que vagi passant el temps, i no abordin
l’actualització dels estatuts del Patronat de Música, perquè és el que han de fer i amb el que
varen quedar. A continuació planteja cinc preguntes.
1. Quan es realitzarà el treball per tenir els nous Estatuts?
2. Quan crearan el lloc honorífic?
3. Canviar un article d’un Estatut per fer-lo a mesura d’una persona, ho
considera una bona pràctica?
4. Amb l’aprovació dels nous Estatuts, pensa permetre que s’obri un procés
de lliure concurrència, i igualtat d’oportunitats, per cobrir el lloc de Director
del Patronat?
5. És o no cert que, després d’haver fet les coses malament amb el canvi
d’aquest article, es burlava enviant mails a les persones membres del
Patronat, sobre el que deia el PP i reafirmant-se en que el que feia estava
bé?

ACTA DE PLE

Intervencions:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
En fecha 14 de octubre de 2015 el Pleno de la Corporación adoptó el siguiente
acuerdo:
“ Visto el expediente de contratación 2/14, “Gestión de servicios públicos para el
recogida y transporte de los residuos sólidos urbano (fracción resto y orgánica) selectiva
(vidrio, envase ligero, papel y cartón) así como para la limpieza viaria y de playas bajo la
modalidad concesión”, y vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 5 de octubre
de 2015 que se transcribe a continuación, y que de conformidad en lo previsto en el artículo
89.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá de motivación del presente
acuerdo:

Secretaria:

Sra. Carolina Roig Davison

Otros asistentes:
Sra. Sandra Romero Ramón
En la Casa Consistorial de Eivissa, a las 8,10 horas del día 5 de octubre de 2015, se reúnen
las personas relacionadas en el encabezamiento.
En la sesión anterior, celebrada en fecha 18 de septiembre de 2015 se acordó requerir a la
mercantiles Valoriza Servicios Medioambientales, S.A y a la UTE formada por Cespa
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. Herbusa, S.A y Fomento de
Contrucciones y Contratas, S.A, a fin de que en el plazo máximo de 5 días naturales
procedieran a aclarar aspectos de sus ofertas.
La UTE formada por Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.
Herbusa, S.A y Fomento de Contrucciones y Contratas, S.A, presentó en fecha 28 de
septiembre de 2015, con Registro de Entrada núm. 23369 y la entidad Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A presentó en fecha 28 de septiembre de 2015, con Registro de
Entrada núm. 23276 la aclaraciones solicitadas.
El Sr. Secretario Acctal de la Corporación da cuenta a los miembros de la Mesa del informe
emitido por la técnico Sra. Sandra Romero Ramón de fecha 30 de septiembre de 2015 a la
vista de las aclaraciones presentadas, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Título: Informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a las aclaraciones
solicitadas por la mesa de contratación del expediente de Gestión de Servicios Públicos para
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Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Montserrat García Cuenca como suplente del Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Joaquim Roca Mata
Sra. Carmen Fuster Ferrer
Sra. Paz Hernández Venero
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President:
Vocales:

ACTA DE PLE

“ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE
“GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: (FRACCIÓN RESTO Y ORGÁNICA); SELECTIVA:
(CRISTAL, ENVASE LIGERO, PAPEL Y CARTÓN), ASÍ COMO PARA LA LIMPIEZA VIÁRIA Y
DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE EIVISSA”.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos, así como para la limpieza viaria y
de playas del municipio de Ibiza, bajo la modalidad de concesión a la UTE formada por las
sociedades CESPA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A., Herbusa ,
S.A.U y Fomento de Construcciones y Contratas S.A así como a la empresa Valoriza
Servicios Medioambientales S.A; valoración de los criterios valorables por aplicación de
fórmula matemática referidos a los coeficientes de oferta económica y oferta técnica y
propuesta de adjudicación del contrato.
Naturaleza del Informe: [ ] Borrador [ ] Provisional [X] Definitivo
Autor: Sandra Romero Ramón
Fecha de Elaboración: 30 / septiembre / 2015

- GBI Serveis, S.A.U
- UTE CESPA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.
Herbusa S.A y Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
- UTE Audeca S.L.U y STV Gestión S.L.
- Acciona Servicios Urbanos S.L.
- Valoriza Servicios Medioambientales S.A.
En fecha 27 de abril de 2015 la mesa de contratación acordó, tras la valoración de la
documentación técnica relativa a los criterios cuantificables mediante juicio de valor (sobre
B), la distribución de las puntuaciones correspondientes a estos criterios para cada una de
las entidades licitantes, procediéndose en esa misma fecha y ante la presencia de las
mercantiles licitantes a dar cuenta de las mencionadas puntuaciones y a la apertura del
sobre C correspondiente a la ofertas económicas y al proyecto de explotación ofertado por
las empresas.
En fecha 18 de septiembre de 2015, tras nueva reunión de la mesa de contratación, y a la
vista de los informes técnicos y jurídicos elaborados tras el análisis de las ofertas
económicas y del proyecto de explotación ofertado, se acuerda por parte de la mesa de
contratación el rechazo de las proposiciones presentadas por las empresas GBI Serveis,
S.A.U, Acciona Servicios Urbanos S.L. y la UTE Audeca S.L.U y STV Gestión S.L. Asimismo
se acuerda requerir a las mercantiles cuyas proposiciones continúan en el proceso de
licitación una serie de aclaraciones las ofertas presentadas, otorgándoles un plazo máximo
de 5 días naturales para su aclaración.
Dicho acuerdo de aclaraciones, fue notificado en fecha 23 de septiembre de 2015 a las
mercantiles Valoriza Servicios Medioambientales S.A y a la UTE CESPA Compañía Española
de Servicios Públicos Auxiliares S.A., Herbusa S.A.U y Fomento de Construcciones y
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Al proceso de licitación se presentaron ofertas las siguiente mercantiles:

ACTA DE PLE

En fecha 12 de abril de 2014 fue publicado en el BOIB anuncio relativo al acuerdo plenario
de fecha 27 de marzo de 2014 y exposición pública de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares del contrato administrativo de gestión de servicio público para la
recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (fracción resto y orgánica); selectiva
(vidrio, envase ligero, papel y cartón) así como para la limpieza viaria y de playas del
municipio de Ibiza, otorgándose el plazo de 30 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación en el BOIB para la presentación de ofertas.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

INFORME TÉCNICO

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Contratas S.A; aportándose por ambas entidades respuesta a las aclaraciones formuladas
en fecha 28/09/2015.
A la vista de la oferta y las aclaraciones presentadas por las mercantiles cuyas proposiciones
continúan en el proceso de licitación del Contrato Administrativo de Gestión de Servicios
Públicos para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos, así como para la
limpieza viaria y de playas del municipio de Ibiza, bajo la modalidad de concesión, se emite
el siguiente,
INFORME
1. Análisis de las aclaraciones presentadas por las mercantiles Valoriza Servicios
Medioambientales S.A. Y la UTE CESPA Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares S.A., Herbusa S.AU y Fomento de Construcciones y Contratas S.A.

A continuación se analiza la información aportada por la empresa a las aclaraciones
solicitadas por la Mesa:

Se ha aportado por parte de la empresa valoración específica de la incidencia en los
ingresos de explotación ofertados, en los rendimientos de demanda y en el número de
kilómetros totales anuales ofertados a ejecutar así como en los m2 de superficie objeto de
limpieza viaria y de playas, cuando no alcancen o cuando se superen los niveles mínimo y
máximo de demanda y de kilómetros totales anuales o de m2 de superficie objeto de
limpieza ofertados a ejecutar previstos en su oferta.
Por lo tanto, se considera que por parte de la empresa se ha procedido a la aclaración de
este apartado.
Aclaración 2, Se aporte por parte de la empresa el coste por persona de todo el personal del
servicio por categoría diferenciando entre los días laborables y los festivos.

ACTA DE PLE

Aclaración 1. Se valore por parte de la empresa el riesgo de demanda en caso de superarse
las horquillas simétricas ofertadas.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

1.1 Aclaraciones presentadas por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A.

Aclaración 3. Se aporte el modelo de parte semanal ofertado conforme al grado de detalle
recogido en la cláusula 13 del PPTP, recogiendo las frecuencias de las operaciones
realizadas.
Se ha aportado por parte de la empresa parte semanal de los trabajos realizados como
rendimiento de cuentas de su actividad, conforme a los requisitos estipulados en la cláusula
13 del PPTP, procediéndose, por tanto, a la aclaración de este apartado.
Aclaración 4. Se aporte por parte de la empresa el programa de mantenimiento preventivo
para el vehículo lavapapeleras y para la maquinaria de cribado de playas.
Han sido adjuntados los partes de mantenimiento preventivo para el vehículo lavapapeleras y
para la maquinaria de cribado de playas, aclarándose este apartado.
Aclaración 5. Se aporte para el vehículo limpiaplayas Beach Tech con tractor Massey
Fergusson MF 5612, el lavacontenedores trasera IVECO ML100E18E6 y el vehículo satélite
MALIV IVECO Daily 35C14 documento oficial del vehículo o certificado del fabricante en el
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Se ha procedido a la aportación tanto del salario bruto como de el coste empresa anual del
personal del servicio por categoría y, de manera diferenciada, los costes por jornada en días
laborables y festivos, procediéndose a la aclaración de este apartado.
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que se detallen los niveles de contaminación acústica del vehículo.
Se ha aportado por parte de la empresa para cada uno de estos vehículos certificado del
fabricante respecto a los niveles de contaminación acústica de los vehículos, dándose por
aclarado este apartado.
Aclaración 6. En relación a la barredora 5000 Zero Dulevo se aporte información relativa al
consumo de agua del vehículo.
Se presenta certificado del fabricante mediante el que se detalla el consumo de agua de esta
maquinaria, aclarándose por tanto este apartado.

Se ha aportado por parte de la empresa la antigüedad de la maquinaria ofertada como
reserva, cumpliendo ésta las determinaciones del anteproyecto de explotación, así como
compromiso expreso de renovación o sustitución de la maquinara al final de su vida útil.
Aclaración 8. Se complemente la ficha del servicio de la recogida de vidrio mediante plano
que detalle el lugar de inicio y finalización, así como el horario estimado en el desarrollo para
el caso de la recogida de vidrio puerta a puerta y a grandes productores.
Se ha aportado planimetría al respecto de la recogida de vidrio a grandes productores
detallando lugar de inicio y final, así como horario estimado de la recogida, dándose por
aclarado este apartado.
Aclaración 9. Se aporte por parte de la empresa ficha del servio para la recogida de vidrio
adaptada a esta fracción y conforme a los establecido en el anteproyecto de explotación
elaborado por la administración, detallando claramente las frecuencias de recogida previstas
para esta fracción.

ACTA DE PLE

Se habría procedido, por tanto, a la aclaración de este apartado.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Aclaración 7. Se aporte por parte de la empresa compromiso expreso de renovación o
sustitución de la maquinaria al finalizar su vida útil, así como información relativa a la
antigüedad de la maquinaria ofertada que no sea de nueva adquisición.

Aclaración 10. Se aclare por parte de la empresa si el horario de cribado de la playa de
Figueretes es el comprendido en la ficha del servicio (4.00 a 10.30h) o el recogido en la
documentación gráfica adjunta (23.00 a 5.30h).
Se ha procedido por parte de la empresa a aclarar que el horario de cribado correspondiente
a la playa de Figueretes es el recogido en la documentación gráfica, de 23.00 a 5.30h, franja
horaria óptima para la realización de estos trabajos, por lo que quedaría aclarado este
apartado.
1.2 Aclaraciones presentadas la UTE CESPA Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares S.A., Herbusa S.A.U y Fomento de Construcciones y Contratas S.A.,
A continuación se analiza la información aportada por la UTE a las aclaraciones solicitadas
por la Mesa:
Aclaración 1. Se especifique el coste por persona de días festivos para todas aquellas
categorías profesionales que operen esos días.
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Se ha presentado ficha del servicio para la recogida de vidrio concreta para esta fracción,
dando cumplimiento a las estipulaciones del anteproyecto de explotación y del PPTP,
considerándose que queda aclarado este apartado.
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Se ha procedido por parte de la UTE a especificar los costes por categorías de días festivos
para todas las categorías que operan esos días, aclarándose este apartado.
Aclaración 2. Se aporten las fichas técnicas correspondientes a los vehículos recolectores de
carga posterior de 20 y 16 m3.
Han sido aportadas por parte de la UTE las fichas técnicas correspondientes a los vehículos
recolectores de carga posterior de 20 y 16 m3, procediendo por tanto, a aclarar este
apartado.
Aclaración 3. Se presente el modelo de parte de trabajo semanal ofertado de acuerdo a los
requisitos recogidos en la cláusula 13 del PPTP, incluyéndose las frecuencias, los defectos
funcionales o mecánicos, deterioro, suciedad o mal aspecto del mobiliario urbano o las
superficies objeto de servicio, y un resumen de las incidencias más reseñables.

Se aportan las fichas recogidas en el plan anual de otros servicios detallándose los
rendimientos de cada equipo y los niveles de prestación a conseguir, aclarándose este
apartado.
Aclaración 5. En relación al servicio de Concienciación y Comunicación presentado, se
especifiquen los medios materiales y humanos a emplear en las campañas, la planificación
de las acciones, el cronograma de desarrollo de las mismas así como el sistema de
evaluación de resultados para cada acción que permita dirigir o reconducir las acciones
posteriores.
Se ha aportado por parte de la UTE en relación al servicio de Concienciación y
Comunicación ofertado, los medios materiales y humanos necesarios, las descripción de las
acciones a realizar, su planificación y cronograma así como el sistema de evaluación de
resultados para cada acción.

ACTA DE PLE

Aclaración 4. Se presenten las fichas del servicio recogidas en el Plan anual de otros
servicios ofertado conforme a los requerimientos del Anteproyecto de Explotación
incorporando información referente a los rendimientos de cada equipo de trabajo y los
niveles de prestación a conseguir.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Se ha aportado parte semanal de los trabajos realizados como rendimiento de cuentas de su
actividad, conforme a los requisitos estipulados en la cláusula 13 del PPTP, procediéndose
por tanto a la aclaración de este apartado.

Aclaración 6. En relación al vehículo IVECO 55S17 4x4 motor F1CE3481C*C se aporte
documentación oficial del vehículo o certificado del fabricante en relación a la emisión media
de ruido.
Se ha aportado para el mencionado vehículo certificado del fabricante precisando su nivel
sonoro, habiéndose aclarado este apartado.
Aclaración 7. Se aclare si por parte de la UTE se están ofertando tanto el Tractor John Deere
120 CV y el Elevador Telescópico MERLO P23,6 Plus, o únicamente uno de ellos y en ese
caso cual se estaría ofertando. Aportándose, en el caso de ofertarse el vehículo elevador
telescópico Merlo P23,6 Plus certificado del fabricante o documentación oficial del vehículo
con la información relativa a los niveles de ruido y emisiones de gases contaminantes. En el
caso de ofertarse del Tractor John Deere , sería necesario aportar certificado del fabricante o
documentación oficial del vehículo en el que aparezca la información relativa a las emisiones
de gases contaminantes de CO2 y NOx.
Por parte de la UTE se ha especificado que, se aportará por su parte el Tractor John Deere
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Habría quedado, por tanto, aclarado este apartado.
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de 120 CV dotado con un apero consistente en un pinza de captura específico para la
recogida de las algas minimizándose la retirada de la arena. Por lo tanto, quedaría aclarado
por parte de la UTE que no se aportaría el elevador telescópico MERLO P23,6 Plus.
En relación al tractor John Deere se adjunta el correspondiente certificado del fabricante en
cuanto a emisiones de gases contaminantes y ruido. En cuanto a las emisiones de Nox
recogidas en el certificado aportado por la UTE estas se presentan de manera conjunta con
las emisiones de HC. Al no poder disgregar las emisiones de NOx de las emisiones de HC,
para la valoración de las ofertas se tendría en cuenta el valor total de ambas, hecho que no
supone ningún beneficio para la UTE en el proceso de valoración, sinó todo lo contrario,
pues el nivel de emisiones considerado para la valoración de las ofertas sería superior al que
representarían únicamente las emisiones de NOx.

Se ha procedido a aclarar por parte de la UTE que el número y tipología de contenedores
que la UTE propone para el servicio de recogida y transporte de residuos es el que se detalla
en el estudio económico, que incluye tanto los contenedores a instalar en la vía pública
como aquellos que se destinarán como material de stock.
El número de contenedores ofertados por la UTE en su estudio económico cumple con las
especificaciones del anteproyecto de explotación superando incluso para alguna fracción el
número de contenedores recogido y por tanto se considera quedaría aclarado este apartado.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Aclaración 8. En relación al número y tipología de contenedores ofertada se aclare por parte
de la empresa, si la información correcta, y por tanto la que que sería vinculante
contractualmente, es la recogida en el estudio económico presentado o la recogida en el
proyecto de explotación aportado, detallándose, en caso de que la información válida fuera la
recogida en el proyecto de explotación, si en el número total de contenedores ofertado se
encuentra incluido el stock de contenedores recogido en el anteproyecto de explotación.

ACTA DE PLE

Se considera por tanto, que por parte de la UTE se habría procedido a aclarar este apartado
a excepción de la información correspondiente a las emisiones de NOx del tractor John
Deere, considerándose que, este hecho, tal y como se ha comentado anteriormente, no
impediría continuar con el proceso de valoración de ofertas.

Ha sido aportada por parte de la UTE ficha del servicio
comercial de envases conforme a la información exigida en
aclarándose por su parte que dicha recogida se realizará de
de papel y cartón comercial mediante un vehículo
bicompartimentado de 20m3.

correspondiente a la recogida
el anteproyecto de explotación
forma conjunta con la recogida
recolector de carga trasera

Se considera por tanto, que por parte de la UTE se ha procedido a la aclaración de este
apartado.
Aclaración 10. Se aclare por parte de la UTE si el horario de cribado de la Playa de
Figueretes es el recogido en la ficha del servicio de limpieza de playas (14.00 a 19.30h) o el
establecido en la planimetría que acompaña dicha ficha (23.00 a 05.30h),
Se ha procedido a aclarar que el horario de cribado de la playa de Figueretes será nocturno
de 23:00 a 05:30h, horario óptimo para la realización de estos trabajos, dándose por
aclarado este apartado.
Aclaración 11. Se aclare por parte de la UTE el número y tipología de lavacontenedores
ofertados.
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Aclaración 9. Se aporte por parte de la UTE la ficha del servicio correspondiente, así como
su planimetría, con la información exigida en el anteproyecto de explotación, a la recogida
comercial de envases.
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Se ha aclarado por parte de la UTE que su oferta recoge un lavacontenedores de carga
lateral modelo FARID LCCL 6300.
Aclaración 12. Se aclare por parte de la UTE el número de motocicletas eléctricas ofertadas
para los mandos intermedios así como el modelo de las mismas.
Se ha procedido a aclarar por parte de la UTE que su oferta incluye un total de 6
motocicletas eléctricas modelo Liberty E-Mail para los mandos intermedios.
2. Cálculo de los parámetros que, según informe jurídico de 31 de agosto de 2015 recogido
en el acta de la mesa de contratación de fecha 18 de septiembre de 2015, procedería
efectuar de oficio.

“Igualmente se ofertará un coste por kilómetro y año para cada tipo de residuo de los
considerados en el programa económico orientativo base de licitación, referidos a precios de
la anualidad 2014, respetando la estructura empleada en el programa económico base de
licitación, sin IVA, diferenciado los costes directos (amortización inversión inicial ofertada,
personal ofertado, servicios exteriores ofertados y tributos), los costes indirectos obtenidos
por aplicación de un porcentaje fijo de un 6% sobre los costes directos excluidas las
amortizaciones, y el beneficio industrial obtenido por aplicación de un porcentaje fijo del 6%
sobre los costes directos excluidas las amortizaciones. Una vez obtenido el coste total anual
ofertado como sumatoria de los conceptos anteriores se dividirá entre el número total de
kilómetros anuales ofertados para la gestión del servicio público, para obtener el coste
modular por Kilómetro y año.”
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Por parte de la UTE no se procedió en su modelo de oferta económica a indicar el coste
unitario €/km ofertado. No obstante, al detallarse en este modelo los costes unitarios por
kilómetro y año para cada tipo de residuo de los considerados en el programa económico
orientativo base de licitación, así como los kilómetros ofertados a ejecutar para la gestión del
servicio público. es posible. de acuerdo con la cláusula 31.1 del PCAP, el cálculo del coste
unitario global €/km:

ACTA DE PLE

2.1 Cálculo del coste unitario €/km correspondiente a la oferta presentada por la UTE CESPA
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A, Herbusa S.A.U y Fomento de
Construcciones y Contratas S.A

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

El informe jurídico de 31 de agosto de 2015 establece que ante ciertas omisiones de algunos
valores a aportar por parte de las mercantiles licitantes en el contrato, es posible su cálculo
de oficio por parte del Ayuntamiento dado que las ofertas presentadas recogen la información
y los datos necesarios para proceder a su cálculo según procedimiento descrito en el PCAP,
no alterando ésto, por tanto, el contenido de su oferta.

Secretaria General

2.2 Cálculo del coeficiente Kt correspondiente a la oferta presentada por la empresa Valoriza
Servicios Medioambientales S.A.
Por parte de la empresa Valoriza, no se incorporó en su modelo de proposición económica el
valor correspondiente al coeficiente Kt necesario para la revisión de los precios unitarios en
función de los costes de explotación según la cláusula 31.4 del PCAP, siendo además objeto
de valoración según cláusula 15.2.1.3 del PCAP. No obstante, habiéndose aportado los
coeficientes a,b,c y j recogidos en la cláusula 3.14 es posible la obtención del valor del
coeficiente kt, según el procedimiento descrito en la ya mencionada cláusula 31.4.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Según se desprende de estos cálculos el coste por kilómetro ofertado por la UTE sería
inferior al coste por kilómetro del anteproyecto de explotación., cumpliendo así con las
prescripciones del pliego.

ACTA DE PLE
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Según la cláusula 31.4 del PCAP el valor de Kt sería:

Siendo:
Ct= Resultado de la expresión polinómica Ct
J= Coeficiente de ponderación de costes.
Calculándose la expresión polinómica Ct de la siguiente manera:
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Siendo,
a = coeficiente de ponderación del carburante
b = coeficiente de ponderación de mano de obra
c = coeficiente de ponderación del factor del precio de la prima de las pólizas de seguro a
que viene obligado el concesionario.

Los valores asignados en el pliego, que deberán considerar los licitadores serán los
siguientes a efectos exclusivos de la ponderación asignada por la fórmula de revisión de
costes de explotación, y a los meros efectos de valorar la oferta de la fórmula de revisión:
Et/Eo=1,03
Mt/Mo= 1,02
St/So= 1,05
Por lo tanto el valor de Kt correspondiente a la oferta presentada por Valoriza, siendo éste el
que debería ser tenido en cuenta en la valoración de la cláusula 15.2.1.3 del PCAP sería:
Cálculo del coeficiente kt Valoriza
Coeficiente b Mt /Mo
Coeficiente C St/So
1,03
0,6
1,02
0,2

Valor Ct
1,05

1,028

Coeficiente J Valor Ct
Coeficiente Kt
0,01
1,028
0,01

A la vista de las aclaraciones realizadas por las mercantiles requeridas, y que se considera
resuelven las cuestiones planteadas por la mesa de contratación y una vez calculados los
parámetros que podían ser determinados de oficio por no alterar la oferta de las licitantes, se
procede a valorar los criterios base de adjudicación recogidos en la cláusula 15 del PCAP.
3. Criterios valorables por aplicación de fórmula matemática referidos a los coeficientes de
oferta económica (máximo 70 puntos)
Según recoge la cláusula 15.1.1 del PCAP los criterios valorables por aplicación de fórmula
matemática referidos a los coeficientes de oferta económica, hasta un máximo de 70 puntos
son:

5

Codi Validació: 7LDZ4RX297YSWYX9LCJFJAZ62 | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 77

Coeficiente a Et/Eo
0,2

ACTA DE PLE

a, b, y c > 0,15 y a su vez a, b, y c < = 0,60 y a+b+c=1

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Los coeficientes a, b, y c serán los ofertados por los licitadores de tal forma que:

Secretaria General

A estos efectos, la cláusula 15.2.1 del PCAP que regula la valoración de este apartado
establece que:
“El sistema de valoración que se empleará consiste en utilizar la fórmula proporcional
habitual, estableciendo proporciones entre la mejor oferta y el precio de licitación y
asignando puntuaciones a las demás en función de la proporción directa que mantenga en
relación a ese intervalo, pero tratando de salvar el comportamiento de dicha fórmula
proporcional en el caso de que las propuestas se encuentren en un intervalo próximo al
precio de licitación, en cuyo caso su aplicación puede asignar grandes diferencias de
puntuación a pequeñas diferencias en las bajas..
En consecuencia se establece un factor corrector que se activa cuando la mejor oferta no
alcanza una determinada baja para reducir esta distorsión, denominándose este límite
umbral de referencia (UR), que para este criterio de valoración se fija aplicando una baja del
10% sobre la tarifa centro de gravedad base de licitación sin IVA (106,74 €), lo que equivale
a un total de 10,67 €, quedando fijado el umbral de referencia en 96,07 €.
El funcionamiento se traduce del siguiente modo:
Si nos encontramos que la mejor oferta no supera o iguala la oferta fijada por el umbral de
referencia, no se aplicará el factor corrector, por lo que el resultado será equivalente al que
se obtendría aplicándose la fórmula proporcional de un modo directo, obteniendo la mejor
oferta la totalidad de los puntos vinculados al criterio de valoración y el resto según
proporción directa.
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3.1 Menor tarifa centro de gravedad ofertada para el servicio de residuos (máximo 30
puntos).

ACTA DE PLE

1) Menor Tarifa centro de gravedad ofertada para el servicio de residuos (máximo 30
puntos)
2) Menor precio unitario ofertado €/m2/año de aplicación al servicio de limpieza viaria y
playas (máximo 25 puntos)
3) Coeficientes de la fórmula de revisión de precios (máximo 10 puntos)
4) Mayor horquilla simétrica de variación del volumen total de toneladas de residuos a
recoger y transportas para todos los tipos de residuos para una anualidad según
datos contemplados en el programa económico base de licitación referidos a
31.12.2012 (incluyendo tn RSU Fracción orgánico estimadas base de licitación) y
para toda la anualidad, para el caso de modificación del contrato y no se produzca
ninguna indemnización en ambos sentidos (máximo 2 puntos)
5) Mayor horquilla simétrica de variación de la superficie municipal objeto de limpieza
viaria según datos contemplados en el programa económico base de licitación y para
toda la anualidad, para el caso de modificación del contrato y no se produzca ninguna
indemnización en ambos sentidos (máximo 2 puntos)
6) Mayor horquilla simétrica de variación del número total Kilómetros ofertados a
ejecutar para la gestión del servicio público de recogida y transporte de los residuos
urbanos o municipales según oferta, que permita alcanzar los resultados de gestión
fijados en el PPTP para cada tipología de residuo y núcleo poblacional ofertado,
incluyendo el transporte (ida y vuelta) al complejo ambiental o planta de transferencia
según proceda, para el caso de modificación del contrato y no se produzca ninguna
indemnización en ambos sentidos (máximo 1 punto).

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016
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Si la mejor oferta supera la oferta fijada por el umbral de referencia, se activará el factor
corrector de la fórmula proporcional, asignando a las distintas propuestas puntos en función
de la bondad de la propuesta respecto a las condiciones de licitación” .
La mejor oferta presentada en este apartado corresponde a la UTE CESPA – Herbusa –
FCC, que ha ofertado una tarifa centro de gravedad de 94,85€; importe inferior al umbral de
referencia establecido en el PCAP y por tanto el desarrollo de la fórmula proporcional para la
valoración de la tarifa centro de gravedad recogido en el PCAP sería:
“ Si la mejor oferta no supera o iguala la fijada por el Umbral de Referencia, o sea, si
MO<=UR, se valorarán por el método proporcional simple, esto es:

Siendo,
Xn: Resultado de la valoración económica de la oferta en estudio
On: Valor de la oferta económica en estudio
MO: Valor de la mejor oferta
X: puntuación máxima

Tarifa centro de gravedad ofertada
Puntuación (Xn)

UTE CESPA –
Herbusa – FCC
94,85
30

Valoriza
96,17
29,59

3.2 Menor precio unitario ofertado €/m2/año de aplicación al servicio de limpieza viaria y
playas (máximo 25 puntos)

ACTA DE PLE

El resultado de la aplicación de dicha fórmula y las puntuaciones correspondientes sería:

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Xn= (X*MO)/On”

Para este caso, el umbral de referencia establecido por el PCAP se ha fijado en 1,62 €,
siendo la mejor oferta la presentada por la UTE CESPA – Herbusa – FCC que ofrece un
precio €/ m2/ año de aplicación al servicio de limpieza viaria y playas de 1,46 € /m2/año,
precio inferior al establecido por el umbral de referencia, procediéndose entonces a la
valoración de las ofertas por aplicación de la misma fórmula proporcional directa establecida
para el caso de la tarifa centro de gravedad, siendo el resultado de la aplicación de dicha
fórmula y las puntuaciones obtenidas por las empresas:

Precio unitario ofertado
Puntuación (Xn)

UTE CESPA –
Herbusa – FCC
1,46
25

Valoriza
1,63
22,39

3.3 Coeficientes de las fórmulas de revisión de precios (hasta 10 puntos)

5

Codi Validació: 7LDZ4RX297YSWYX9LCJFJAZ62 | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 59 de 77

El procedimiento establecido en la cláusula 15.2.1.2 para la valoración de este criterio sería
el mismo descrito para la valoración de la tarifa centro de gravedad, comentado en el punto
anterior.
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El procedimiento descrito en la cláusula 15.2.1.3 para la valoración de los coeficientes de las
fórmulas de revisión de precios es el siguiente:
“A la menor revisión de los costes de explotación ofertada (Kt), de conformidad al
procedimiento establecido en la cláusula 31.4 de este pliego, le corresponderán 10 puntos, a
la mayor cero. El resto de ofertas se interpolará linealmente a la baja.”
Las puntuaciones que corresponderían a las ofertas presentadas, según este criterio serían:
UTE CESPA –
Herbusa – FCC
Coeficiente de revisión de los costes
de explotación ofertados (kt)
Puntuación

1,01
0

Valoriza
0,01
10

“La concesión mantiene el equilibrio económico con un volumen de toneladas de residuos a
recoger y transportar para todos los tipos de residuos y referidos a una anualidad de
42.721,26 toneladas; debiendo fijar en la oferta los umbrales mínimos y máximos de
oscilación del número de toneladas anuales para todos los tipos de residuos, que deberá
oscilar entre un menos 50% y un más 50% sobre las toneladas descritas base de licitación,
dentro de los cuales se entenderá que no existe ruptura del equilibrio económico de la
concesión.
A la mayor horquilla simétrica de demanda ofertada le corresponderán 2 puntos, a la menor
cero. El resto de ofertas se interpolará linealmente a la baja”.

ACTA DE PLE

A estos efectos la cláusula 15.2.1.3 del PCAP recoge que:

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

3.4 Mayor horquilla simétrica de variación del volumen total de toneladas de residuos a
recoger y transportar para todos los tipos de residuos para una anualidad (máximo 2 puntos)

Las horquillas ofertadas por las empresas y la puntuación correspondiente, sería por tanto:
Valoriza
50,00%
2

3.5 Mayor horquilla simétrica de variación de la superficie municipal objeto de limpieza viaria
(máximo 2 puntos)
La cláusula 15.2.1.5 del PCAP establece que:
“La concesión mantiene el equilibrio económico con una superficie objeto de limpieza
1.642.630 m2; debiendo fijar en la oferta los umbrales mínimos y máximos de oscilación de
la citada magnitud, que deberá oscilar entre un menos 20% y un más 20% sobre la citada
cifra base inicial, dentro de los cuales se entenderá que no existe ruptura del equilibrio
económico de la concesión.

6

Codi Validació: 7LDZ4RX297YSWYX9LCJFJAZ62 | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 60 de 77

Horquilla ofertada
Puntuación

UTE CESPA –
Herbusa – FCC
50,00%
2
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A la mayor horquilla simétrica de demanda ofertada le corresponderán 2 puntos, a la menor
cero. El resto de ofertas se interpolará linealmente a la baja.”
Las horquillas presentadas por las empresas y la puntuación correspondiente a este
apartado sería:
UTE CESPA –
Herbusa – FCC
20,00%
2

Horquilla ofertada
Puntuación

Valoriza
20,00%
2

“La concesión mantiene el equilibrio económico con el número total de Kilómetros ofertados;
debiendo fijar en la oferta los umbrales mínimos y máximos de oscilación del número de
kilómetros anuales para todos los tipos de residuos, que deberá oscilar entre un menos 50%
y un más 50% sobre los kilómetros totales anuales ofertados, dentro de los cuales se
entenderá que no existe ruptura del equilibrio económico de la concesión.
A la mayor horquilla simétrica de demanda ofertada le corresponderán 1 puntos, a la menor
cero. El resto de ofertas se interpolará linealmente a la baja.”

Horquilla ofertada
Puntuación

correspondientes

a

este

apartado

UTE CESPA –
Herbusa – FCC
50,00%
1

y

las

puntuaciones

Valoriza
50,00%
1

3.7 Puntuaciones totales correspondientes a los criterios valorables por aplicación de fórmula
matemática referidos a los coeficientes de oferta económica (máximo 70 puntos)
En función de los criterios recogidos a lo largo de este segundo punto del informe y las
valoraciones realizadas para cada uno de ellos, el resumen de estas puntuaciones y la
puntuación total para cada una de las empresas licitantes correspondientes a los criterios
valorables por aplicación de fórmula matemática referidos a los coeficientes de oferta
económica, se recogen en la siguiente tabla:
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Las horquillas ofertados
correspondientes serían:

ACTA DE PLE

La cláusula 15.2.1.6 del PCAP establece que:

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

3.6 Mayor horquilla simétrica de variación del número total de kilómetros ofertados a ejecutar
para la gestión del servicio público de recogida y transporte de los residuos urbanos o
municipales (máximo 1 punto)
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Criterios referidos a los coeficientes de oferta económica
UTE CESPA
Puntuación
Criterio
– Herbusa - Valoriza
máxima
FCC
Tarifa centro de gravedad ofertada
30
30
29,59
Precio unitario limpieza viaria y playas
25
25
22,39
Fórmula de revisión de precios
10
0
10
Horquilla simétrica toneladas de residuos a tratar
2
2
2
Horquilla simétrica variación superficie municipal
2
2
2
Horquilla simétrica variación número total de kilómetros
1
1
1
Total

70

60,00

66,98

4.1 Sostenibilidad de la oferta (máximo 9 puntos)
La cláusula 15.2.2.1 del PCAP establece que “en la valoración de las ofertas se tendrá en
consideración que los medios que se se oferten sean respetuosos con el medio ambiente,
especialmente en lo que a emisiones y consumos de materias primas se refiere. Para ello,
se han establecido los siguientes parámetros que serán valorables hasta un máximo de 9
puntos”
En relación a la valoración de este criterio, esta misma cláusula recoge que “Las unidades
de medida de emisiones y consumo deberán ser las recogidas en este apartado (ppm, dB y
l/h),y presentarse para la totalidad de vehículos ofertados en caso de presentarse las
mediciones en otras unidades o no disponer de esta información para la totalidad de los
vehículos ofertados no serán tenidas en cuenta para la valoración de la oferta.”
a) Mayor inversión en vehículos energéticamente eficientes. A la oferta que presente un
mayor porcentaje de vehículos energéticamente eficientes respecto el total de vehículos
ofertados se le otorgarán 6 puntos. Al resto de ofertas la puntuación proporcional.
Para la consideración de vehículo energéticamente eficiente se tendrán en cuenta, vehículos
eléctricos, híbridos, que funcionen con biocombustible, gas natural u otra fuente de energía
alternativa.
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1. Sostenibilidad de la oferta. Se valorará la reducción de emisiones contaminantes de
los vehículos, la contaminación acústica de los mismos, el consumo de agua y la
inversión en vehículos energéticamente eficientes. (máximo 9 puntos).
6. Medios materiales ofertados. Se valorará la cantidad de medios que las empresas
licitantes se comprometan a poner a disposición del servicio en sus ofertas así como
la antigüedad de los mismos. (máximo 8 puntos).
- Plan de trabajo ofertado. Se valorará la rapidez en la sustitución y/o reparación de
los medios materiales y las mejoras en cuanto al incremento de operaciones
principales y frecuencias mínimas. (máximo 7 puntos).

ACTA DE PLE

Según recoge la cláusula 15.1.2 del PCAP los criterios valorables por aplicación de fórmula
matemática referidos a la oferta técnica, hasta un máximo de 24 puntos son:

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

4. Criterios valorables por aplicación de fórmula matemática referidos a la oferta técnica
(máximo 24 puntos)

Secretaria General
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Mayor inversión en
vehículos
energéticamente
eficientes
% vehículos
energéticamente
eficientes
Puntuación

UTE CESPA - Herbusa FCC

Valoriza

100,00%

90,24%

6,00

5,41

b) Menor contaminación acústica: A la oferta que presente una emisión media del ruido (dB)
para el conjunto de vehículos menor se le otorgarán 1 puntos al resto de ofertas la
puntuación proporcional.

Valoriza

38,19

66

1,00

0,58

c) Menores emisiones contaminantes (CO2, NOX, CO): A la oferta que presente una emisión
media (ppm) del conjunto de vehículos para estos gases menor se le otorgará 1 punto al
resto de ofertas la puntuación proporcional.
Menores emisiones
contaminantes
% Vehículos eléctricos
Puntuación

UTE CESPA - Herbusa FCC

Valoriza

51,16%
1,00

14,63%
0,29

Para la valoración de las menores emisiones de gases contaminantes el criterio utilizado
finalmente ha sido el de la valoración del mayor porcentaje de vehículos eléctricos ofertado
por cada empresa. Dadas las diferencias en las unidades de medida recogidas en la
normativa europea de regulación de emisiones de vehículos en función de la clasificación de
los mismos y que no permitirían realizar el promedio de emisiones para el conjunto de
vehículos y dado que por parte de las dos ofertas objeto de valoración se proponen vehículos
similares tanto en tipología como en número (recolectores, lavacontenedores , baldeadoras,
fregadoras, equipos de agua a presión...), que según se desprende de los certificados
aportados tienen niveles de emisiones de gases contaminantes similares, existiendo apenas
diferencias entre los distintos chasis y tipos de combustible ofertados, la única diferencia
sustancial en cuanto a la emisión de gases contaminantes la aportarían los vehículos
eléctricos que no emitirían gases contaminantes. Por este motivo, se considera que dada la
similitud de tipologías y número de vehículos ofertados la oferta con mayor porcentaje de
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UTE CESPA - Herbusa FCC
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Menor contaminación
acústica
Emisión media ruido
(dB)
Puntuación

ACTA DE PLE

La emisión media de ruido del vehículo deberá ser acreditada mediante documento oficial del
vehículo o certificado del fabricante y acorde a la normativa de marcaje acústico.
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vehículos eléctricos será aquella que emita una menor concentración de gases
contaminantes a la atmósfera.
d) Menor consumo de agua: A la oferta que presente un consumo medio de agua menor (l
/hora) para el conjunto de sus vehículos se le otorgará 1 punto al resto de ofertas la
puntuación proporcional.
Las puntuaciones propuestas correspondientes a este criterio serían:
UTE CESPA - Herbusa FCC
933,49
1

Valoriza

Consumo de agua (l/h)
Puntuación
Resumen de puntuaciones al criterio de sostenibilidad de la oferta

1178,05
0,79

El total de las puntuaciones propuestas al criterio de sostenibilidad de la oferta, en función de
los subcriterios recogidos en el mismos sería:
Puntuación UTE CESPA máxima
Herbusa - FCC

Mayor inversión en vehículos
energéticamente eficientes
Menor contaminación acústica
Media emisiones contaminantes
CO2, Nox, CO (g/kwh)
Consumo de agua (l/h)
Total

Valoriza

6

6

5,41

1

1

0,58

1

1

0,29

1
9

1
9

0,79
7,07

ACTA DE PLE

Sostenibilidad de la oferta

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Menor consumo de agua

4.2 Medios materiales ofertados (máximo 8 puntos)

“En la valoración de los medios materiales ofertados se valorará la cantidad de medios
ofertados ponderados en función del coste y las necesidades del municipio, así como su
antigüedad, pudiéndose obtener hasta un máximo de 8 puntos...”
a) Cantidad de medios ofertados (6 puntos)
V= 1 x (número total de carritos de barrido manual) + 3 x (número total de barredoras) + 5 x
(número total de baldeadoras, barredoras-baldeadoras, fregadoras, vehículos de agua a
presión) + 2 x (número total de vehículos auxiliares, vehículos de caja abierta) + 3 x (número
total de vehículos de recogida) + 3 x (número total de maquinaria de playas).
Una vez aplicada esta fórmula y obtenido el resultado (V) se ordenarán las ofertas en función
de este resultado, otorgándose 6 puntos a la oferta que haya obtenido el mayor resultado, y
al resto de ofertas la puntuación proporcional.
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La cláusula 15.2.2.2 del PCAP recoge que:
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b) Antigüedad de la maquinaria (2 puntos)
A la oferta que presente un mayor porcentaje de vehículos de limpieza y recogida de nueva
adquisición se le otorgaran 2 puntos, al resto de ofertas la puntuación proporcional.
La distribución de la puntuación para este criterio sería la siguiente:

% vehículos limpieza y recogida
nueva adquisición
Puntuación

UTE CESPA – Herbusa
Valoriza
– FCC
100,00%

48,24%

2,00

0,96
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Antigüedad de la maquinaria

ACTA DE PLE

UTE
CESPACantidad de medios ofertados Ponderación
Valoriza
Herbusa FCC
Carritos de barrido manual
1
308
300
Barredoras
3
0
7
Baldeadoras
5
2
4
Barredora - Baldeadora
5
3
2
Fregadora
5
1
3
Vehículos de agua a presión
5
8
15
Vehículos auxiliares
2
15
13
Vehículos caja abierta
2
2
7
Vehículos de recogida
3
11
27
Maquinaria de playas
3
3
2
V
454
568
4,80
6,00
Puntuación

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

En función de las ofertas presentadas por las empresas licitantes las puntuaciones
correspondientes a este criterio serían:

Resumen de las puntuaciones del criterio Medios materiales ofertados
El total de las puntuaciones propuestas al criterio de Medios Materiales sería el siguiente:
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Medios materiales ofertados

Puntuación
máxima

Cantidad de medios ofertados
Antigüedad de la maquinaria
Total

UTE
CESPA Herbusa FCC
6
4,80
2
2
8
6,8

Valoriza
6,00
0,96
6,96

4.3 Planes de trabajo ofertados (máximo 7 puntos)
La cláusula 15.2.2.3 del PCAP establece que “dentro del plan de trabajo ofertado se
valorarán mediante fórmula matemática y hasta un máximo de 7 puntos los siguientes
apartados”

V= 3 x (horas anuales de barrido-baldeo mixto, baldeo mixto, eliminación de pintadas,
graffittis, manchas, limpieza contenedores, otros tratamientos con agua ofertados) + 2 x
(horas anuales de barrido mecánico, limpieza de parques infantiles) + 1 x (horas anuales de
otros tratamientos).
Una vez aplicada esta fórmula y obtenido el resultado (V) se ordenarán las ofertas en función
de este resultado, otorgándose 6 puntos a la oferta que haya obtenido el mayor resultado, y
al resto de ofertas la puntuación proporcional.
En función de este criterio las puntuaciones serían:

ACTA DE PLE

Se valorará la mayor dedicación (horas /año) a trabajos de limpieza viaria según la siguiente
ponderación:

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

a) Incremento de las frecuencias mínimas (6 puntos)

Horas / año
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UTE
Incremento de las frecuencias
Ponderación CESPA –
mínimas
Valoriza
Herbusa –
FCC
Barrido - baldeo mixto
3.936,28
1.283,80
3
Baldeo mixto
1.999,50
1.503,17
3
Eliminación pintadas graffities, manchas, contenedores
3
9.231,57
5.550,00
Tratamiento con agua
9.499,06
364,24
3
Barrido mecánico
2.874,68
6.870,68
2
Limpieza parques infantiles
2.422,00 27.438,39
2
Otros tratamientos
1 75.519,52 59.916,45
V
160112,11 154638,22
6,00
5,79
Puntuación

b) Rapidez en el tiempo / sustitución de los medios materiales (1 punto)
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A la oferta que presente un menor tiempo de respuesta en la reparación de los contenedores
que presenten deficiencias se le otorgarán 0,5 puntos al resto de ofertas la puntuación
proporcional.
A la oferta que presente un menor tiempo de respuesta en la reparación / sustitución de los
vehículos averiados se le otorgarán 0,5 puntos al resto de ofertas la puntuación proporcional.

UTE CESPA - Herbusa –
FCC

Plazo reparación / sustitución
vehículos averiados
Puntuación
Puntuación rapidez / sustitución
medios materiales

2h
0,5
30 min operaciones
principales
24h colegios
0

2h
0,5
30 min
0,5

0,5

1

Planes de trabajo ofertados
Incremento de las frecuencias
mínimas
Rapidez en el tiempo de
sustitución / reparación
Total

UTE
CESPA Herbusa FCC

Puntuación
máxima

ACTA DE PLE

Resumen puntuaciones criterio Planes de trabajo ofertados

Valoriza

6

6

5,79

1

0,5

1

7

6,5

6,79

4.4 Puntuaciones totales correspondientes a los criterios valorables por aplicación de fórmula
matemática referidos a la oferta técnica (máximo24 puntos)
En función de los criterios recogidos a lo largo de este segundo punto del informe y las
valoraciones realizadas para cada uno de ellos, el resumen de estas puntuaciones y la
puntuación total para cada una de las empresas licitantes correspondientes a los criterios
valorables por aplicación de fórmula matemática referidos a los coeficientes de oferta
técnica, se recogen en la siguiente tabla:
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Plazo reparación / sustitución
contenedores
Puntuación

Valoriza
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Rapidez sustitución /reparación

Secretaria General

Puntuación total

24

22,3

20,82

5. Propuesta de adjudicación del contrato administrativo de gestión de servicio público para
la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (fracción resto y orgánica); selectiva
(vidrio, envase ligero, papel y cartón) así como para la limpieza viaria y de playas del
municipio de Ibiza, bajo la modalidad de concesión.
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Habiéndose aprobado por acuerdo de la mesa de contratación de fecha 27 de abril de 2015
las puntuaciones correspondientes a los criterios base para la adjudicación valorables
mediante juicio de valor, según la distribución recogida en la siguiente tabla,

ACTA DE PLE

Puntuaciones oferta técnica valorable mediante fórmula matemática
UTE
Puntuación CESPA –
Criterio
Valoriza
máxima
Herbusa –
FCC
Sostenibilidad de la oferta
Mayor inversión vehículos energéticamente eficientes
6
6
5,41
Menor contaminación acústica
1
1
0,58
Menores emisiones contaminantes
1
1
0,29
Menor consumo de agua
1
1
0,79
Subtotal Sostenibilidad de la oferta
9
9
7,07
Medios materiales ofertados
Cantidad de medios ofertados
6
4,8
6
Antigüedad de la maquinara
2
2
0,96
Subtotal Medios Materiales Ofertados
8
6,8
6,96
Planes de trabajo ofertados
Incremento de las frecuencias mínimas
6
6
5,79
Rapidez tiempo sustitución / reparación
1
0,5
1
Subtotal Planes de Trabajo Ofertados
7
6,5
6,79
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Puntuaciones oferta técnica valorable mediante juicio de valor
Criterio

Puntuación
máxima

UTE CESPA –
Herbusa - FCC

Acciona

Valoriza

GBI Serveis

UTE STVAudeca

Herramientas de gestión ofertadas
Sistemas de seguimiento
y control del servicio
of ertado

1,5

0

0

0,5

0

1,5

Sistema de comunicación
interna

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0,5

0

3

1

0,5

1

1

2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0

0,6

0

0

0

0

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0

0,2

0,2

0

0

0

0

0,2

0,2

0

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

3

2,4

2

2

2

0,6

6

3,4

2,5

3

3

2,6

Sistema de medición del
grado de satisfacción de
los ciudadanos
Sistema de control en
tiempo real de la
asistencia de personal
Subtotal Herrami entas
de Gestión

Limpieza e Higiene
Diseño y estética del
modelo de contenedor
propuesto
Rotulación del
contenedor
Adaptación a personas
con def iciencias visuales
y a personas con
movilidad reducida (%)
contenedores adaptados
Resistencia a la lluvia y a
sus lixiviados y al viento
Altura del contenedor
para disminuir el impacto
visual
Subtotal M odel o
Conteneri za ción

Total puntuaciones
oferta técnica
valorable mediante
juicio de valor

Y habiéndose procedido a lo largo de este informe a la valoración de los criterios base para
la adjudicación correspondientes a los coeficientes de oferta económica y a los criterios de
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Facilidad de depósito de
residuos por parte de los
ciudadanos tanto en la
f racción rechazo como
en la selectiva
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Robustez, durabilidad,
garantías anticorrosión y
resistencia a actos
vandálicos
Facilidad de vaciado:
Sistema de apertura de
las tapas de vaciado y
disposición de las
mismas

ACTA DE PLE

Modelo de contenerización ofertado

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

100

85,7

90,8

A la vista de estas puntuaciones y de acuerdo a la cláusula 15 del PCAP, se considera
correspondería al órgano de contratación acordar la adjudicación del contrato a la empresa
Valoriza Servicios Medioambientales S.A, al haber obtenido la máxima puntuación
correspondiente a los criterios base para al adjudicación, siendo ésta la propuesta que se
traslada a la mesa de contratación.
En Ibiza
LA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE
(documento firmado electrónicamente al margen)”.
La Mesa en cumplimiento de lo previsto en la cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y a la vista del informe emitido por la técnico Sra. Sandra
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Puntuaciones totales criterios base para la
adjudicación

ACTA DE PLE

Puntuaciones totales criterios base para la adjudicación
UTE
Puntuación CESPAValoriza
máxima
HerbusaFCC
Puntuaciones oferta técnica valorable mediante juicio de valor
Herramientas de gestión ofertadas
3
1
1
Modelo de contenerización ofertado
3
2,4
2
Subtotal oferta técnica valorable mediante juicio de
6
3,4
3
valor
Puntuaciones criterios referidos a los coeficientes de oferta económica
Tarifa centro de gravedad ofertada
30
30
29,59
Precio unitario limpieza viaria y playas
25
25
22,39
Fórmula de revisión de precios
10
0
10
Horquilla simétrica toneladas de residuos a tratar
2
2
2
Horquilla simétrica variación superficie municipal
2
2
2
Horquilla simétrica variación número total de kilómetros
1
1
1
Subtotal criterios referidos a los coeficientes de
60
66,98
70
oferta económica
Puntuaciones oferta técnica valorable mediante fórmula matemática
Sostenibilidad de la oferta
9
9
7,07
Medios materiales ofertados
8
6,8
6,96
Planes de trabajo ofertados
7
6,5
6,79
Subtotal oferta técnica valorables mediante fórmula
24
22,3
20,82
matemática
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oferta técnica valorables por aplicación de fórmula matemática de aquellas proposiciones
que según acuerdo de la mesa de contratación de fecha 23 de septiembre de 2015
continúan en el proceso de licitación, la distribución final y total de las puntuaciones
obtenidas por éstas mercantiles sería la siguiente:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Romero Ramón de fecha 30 de septiembre de 2015, acuerda por unanimidad, proponer al
órgano de contratación la adjudicación del contrato a la empresa Valoriza Servicios
Medioambientales, al ser su proposición la que ha obtenido la puntuación más alta.
El Sr. Presidente da por finalizado el acto a las 8,30 horas.
Y en prueba y testimonio firman el acta el Sr. Presidente junto con la Secretaria y los
presentes en el acto.”
“
A la vista de lo anterior, mediante la presente y de conformidad con lo previsto en el
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a la cláusula 18 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente:

1) Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.................... 90,80 puntos
2) UTE Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A, Herbusa,
SA y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.... 85,70 puntos
SEGUNDO.- Requerir a la entidad Valoriza Servicios Medioambientales, S.A, por ser
la entidad que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en un plazo
de diez (10) días hábiles desde del día siguiente a la recepción de este requerimiento,
presente la documentación que establece la cláusula número. 18 y 19 del pliego de cláusulas
administrativas y la acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

ACTA DE PLE

PRIMERO.- Clasificar, de conformidad con la propuesta de la Mesa de contratación,
las proposiciones presentadas a la licitación por orden decreciente a la vista de criterios de
adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siendo
resultando el siguiente:

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

ACUERDO:

Vista la documentación presentada por la mercantil Valoriza Servicios
Medioambientales S:A en fecha 23 de octubre de 2015 ( Reg. Entrada núm. 25790 ) y en
fecha 28 de octubre de 2015 ( Reg. Entrada núm.26253 ), en contestación al requerimiento
acordado en el punto segundo del acuerdo Plenario de fecha cumplimiento de lo previsto en
las cláusulas 18 y 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Vistos el informe emitido por la Técnica de Medio Ambiente en fecha 25 de noviembre
de 2015, del que se desprende que la mercantil Valoriza Servicios Medioambientales ha
acreditado la efectiva disposición de medios a los que se comprometió, en cumplimiento del
requerimiento que se le había realizado.
Visto el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento en fecha 25 de
noviembre, del que se desprende la legalidad del procedimiento de contratación tramitado y
la procedencia de acordar la adjudicación del contrato.
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De no hacerlo así se entenderá que el licitador ha retirado la oferta, con los efectos
previstos en el artículo 151,2 del TRLCSPine de la LCSP. “.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Mediante la presente y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 151.3 del RD
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público y en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas, y de
conformidad a la propuesta de adjudicación realizada por la Mesa, se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS;

SEGUNDO: Disponer el gasto con cargo a las partidas 16210 22700 y 16300 22700
correspondientes a recogida de residuos y limpieza viaria respectivamente, del Presupuesto
General de Ayuntamiento.

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a Valoriza Servicios Medioambientales S.A,
facultando al Concejal Delegado para citarle para la firma del contrato una vez hayan
transcurrido 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores, de conformidad con el artículo. 156.3 del TRLCSP.
QUINTO: Publicar la formalización del contrato en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y en
el Perfil del Contratante.

ACTA DE PLE

TERCERO: Notificar la adjudicación al licitador que no ha resultado adjudicatario y autorizar
la devolución de la garantía provisional presentada.
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PRIMERO: Adjudicar a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A con C.I.F A
28760692, el contrato de gestión del servicio público para la recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos ( fracción resto y orgánica ); selectiva ( vidrio, envase ligero, papel y
cartón ) y limpieza viaria y de las playas del municipio de Eivissa, quien se compromete a la
prestación del servicio público con la aplicación de precios unitarios ofertados y con arreglo
a las demás condiciones de su oferta y a las demás condiciones que figuran en el pliego de
prescripciones técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

SÉPTIMO: Remitir al Tribunal de Cuentas, dentro de los tres meses siguientes a la
formalización del contrato una copia certificada del documento en el que se hubiere
formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive.
Eivissa
EL CONCEJAL DELEGADO
( Documento firmado electrónicamente al margen )
Visto bueno y conforme
LA INTERVENTORA ACCTAL
( Documento firmado electrónicamente al margen )
Visto bueno y conforme
EL SECRETARIO ACCTAL
( Documento firmado electrónicamente al margen )”
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SEXTO: Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Intervencions:
Sr. Ruiz: La urgència ve motivada pels terminis que dona la llei de contractes que són 5 dies.
Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada per unanimitat.
Intervencions:
Sr. Villalonga: Està totalment a favor que hi hagi una empresa que comenci a netejar els
carrers del municipi. En l’elecció de l’empresa és un procés en el qual no ha participat, per
tant s’abstendrà. És un tema municipal en el qual moltes persones s’hi han implicat, i que és
just reconèixer-ho.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruíz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Limia i Sres.
Boned, García, López, Torres, Mengual, Marí, Fajarnés, Cardona, i l’abstenció del Sr.
Villalonga, que suposa la majora absoluta legal del nombre de membres de la Corporació.
U.2.- Donat compte de la Declaració Institucional del tenor literal següent:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVEMBRE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

ACTA DE PLE

Sr. Ruiz: És d’agrair recordar la feina feta per tothom, tècnics, càrrecs públics... Estan més
prop que mai, independent d’ideologies, quan tenguin tot el material i un servei de neteja a
l’alçada del que es mereix la ciutadania, estaran tots molt més contents.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

Sra. Marí: Vol agrair a tothom que ha fet possible que aquesta adjudicació ja sigui una
realitat.

En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones com
un obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau del pobles, que impedeix que les
dones gaudeixin dels drets humans i llibertats fonamentals.
L’eradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un mandat
normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea,
ratificats per el Govern d’Espanya, per tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en les
agendes de les diverses administracions públiques com a garants dels drets de les dones.
Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre les dones i homes i la
violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que la incidència de la
violència de gènere en la població juvenil és preocupant.
Les dades indiquen un augment de l’assetjament sexual per part dels al·lots en edat
adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l’edat de la
interposició de les denúncies. És imprescindible promoure polítiques i actuacions adreçades
a la sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així com també,
l’eradicació de la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra organització
social. És molt clar: com més igualtat, menys violència.
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L’Ajuntament d’Eivissa proposa l’aprovació de la següent Declaració Institucional amb motiu
del 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de violència
contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional a les dones víctimes i als seus
fills i filles. Car recordar les 43 dones mortes assassinades enguany a Espanya, i
especialment, les de les Illes Balears: Olha Yuriyiuna, Rosa Maria Martínez i Isabel Barceló.
A més, a Eivissa varen tenir un cas especialment dolorós, el de na Sara Calleja. Una dona
que va demanar ajuda en reiterades ocasions a causa del maltractament psicològic al qual
era sotmesa per la seva exparella i davant la qual les institucions no van respondre a temps.

Alfonso Molina
Grup Municipal PSOE

Joan Ribas
Grup Municipal Guanyem

Virginia Marí
Grup Municipal Popular

Antonio Villalonga
Grup Municipal Moviment ciutadà EPIC”

ACTA DE PLE

En coherència amb aquest compromís, i des de la unitat, serveixi aquesta declaració
institucional per fer palesa una responsabilitat compartida com a institució pública i com a
poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència contra les dones.

Intervencions:
Sr. Ruiz: Creu que la motivació de la urgència queda reflectida en la mateixa declaració.
Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada per unanimitat.
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És per això que els grups polítics presents al plenari de l’Ajuntament d’Eivissa manifesta el
compromís com a administració pública de compartir la lluita contra la violència de gènere
per mitjà de polítiques i actuacions públiques dirigides a promoure la igualtat entre dones i
homes, com un valor social inqüestionable per a un societat que se sustenti sobre la defensa
dels drets inalienables i irrenunciables per a la igualtat i la dignitat de totes les persones.

Sra. Marí: Està totalment a favor de lluitar contra això. Creu que a vegades no es fan
suficients coses per protegir, no només a les dones, perquè també hi ha homes maltractats.
S’ha de parlar de violència de gènere en general. Creu que les lleis haurien de canviar
perquè, a data d’avui, ni les dones ni els homes maltractats estan protegits al cent per cent.
Sra. Boned: A continuació llegeix la declaració institucional de 25 de novembre de
l’Ajuntament d’Eivissa per a l’eliminació de la violència contra les dones, que està signada
per tots els portaveus d’aquest Consistori.
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
12è. Precs i preguntes:
12.1.- Sra. Marí: Pregunta: Des de l’equip de govern, es té intenció d’adoptar alguna mesura
que pugui afectar al personal actual del servei d’atenció a domicili?
12.2.- Sr. Varela de Limia: Prec. Demana que els presidents de les comissions informatives,
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Intervencions:

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
estiguessin informats de les Àrees que formen part de la seua Comissió.
12.3.- Sr. Villalonga: Precs: 1. Demana que se li entreguin les actes del Consell d’Alcaldes.
2. Quan convoquin una reunió extraordinària de Patronats, Comissions i del Consell
d’Administració d’IMVISA, demana que ho consensuïn amb els membres que hi formen part.
Vol felicitar que finalment es transmetin els Plens per streaming.
Sr. Ribas: Contesta a la Sra. Marí. Aquesta pregunta li va fer el Sr. Tur a la Comissió, i li va
contestar per escrit.
Les que hi ha ara no hauran de tornar a passar per un borsí, les condicions seran les que
tenien. Si es farà un borsí per poder tenir un mecanisme per poder contractar personal més
àgilment.
Sr. Tur Ripoll: No li va dir que no passarien per un borsí, li va informar però no estava clar.

Sr. Ruiz: Ara es contestaran les preguntes formulades amb 48 hores d’antelació a la
celebració d’aquest Ple.
12.4.- Preguntes escrites del regidor, Sr. Villalonga, del tenor literal següent:
“PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL
MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA,
PARA SER CONTESTADAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN PLENARIA.
Preguntas que formula D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo
Municipal del MOVIMIENTO CIUDADANO EPIC IBIZA en el Ayuntamiento
de Eivissa, en base al artículo 97 del RD 2568/1986 ROF.
1.

En relación a la Publicidad Institucional:
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Sr. Molina: Contesta al Sr. Varela de Limia. Els membres de les comissions són les persones
designades pels grups polítics presents a l’Ajuntament. És cert, que la representació a les
comissions, és proporcional respecte de la presència en el Ple dels grups, i això fa que, en
algunes ocasions, pot ocórrer que una persona no estigui a la Comissió a la qual se li poden
fer preguntes sobre un tema concret.
És a dir, que quan hi hagi un tema que proposi l’equip de govern, per ser tractat en un
Comissió determinada, lògicament, encara que sigui sense vot, la persona que tengui que
defensar aquest tema hauria d’estar a la Comissió, no sap si això ha ocorregut, si ha
ocorregut és un error.
Una cosa diferent és que si una persona de l’oposició, exercint el seu dret, demana un
aclariment sobre qualsevol àrea municipal, que no estigui posat a l’ordre del dia per part de
l’equip de govern, és difícil que el President de la Comissió tengui coneixement de cada cosa
que puguin preguntar.
Demana que quan hi hagi algun tema que vulguin tractar a una comissió, els hi facin saber
prèviament i no hi haurà cap problema en què el regidor corresponent estigui a la Comissió.
En la part que els hi correspon ho intentaran millorar.
.

ACTA DE PLE

Sr. Ribas: Té raó, però la pregunta tampoc estava molt clara.

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015
a. ¿Qué contratos se han efectuado desde el 1 de mayo hasta el día de hoy?
b.
2.

¿Con qué empresas, importes y conceptos?

En relación a la petición de documentación sobre la Comunidad de Propietarios
CETIS::
2.
¿Cuántas solicitudes de la documentación pedida por este concejal, ha
formulado el equipo de gobierno a la Comunidad de propietarios CETIS?
3. ¿En que fechas han formulado dichas peticiones?
4. ¿Cuáles han sido las respuestas?

En relación a las plazas de aparcamiento que dispone el Ayuntamiento de Eivissa
en el complejo inmobiliario CETIS:

b. ¿A qué uso se destinan estas plazas?, alquiler, cesión, etc.
c. ¿Qué personal i/o cargos públicos de este Ayuntamiento están utilizando
dichas plazas?
Eivissa, a 23 de noviembre de 2015
Fdo. Antonio Villalonga Juan”
Sr. Molina: Contestació oral. Quan a la publicitat institucional, hi ha hagut dues campanyes:
una és de les Nits blanques, que la pagarà el Consell.
La del Black Friday, la ha contractat i pagat aquest Ajuntament, en concret s’ha contractat, un
anunci en el Diario de Ibiza per import de 559,50 €; un anunci en el Periodico de Ibiza y
Formentera per import de 422 €; 30 cunyes a la Ser per import de 397 €; 15 cunyes a la
Cope per import de 135 € i 21 cunyes a Onda Cero per import de 210 €.
Quan a les places d’aparcament que disposa l’Ajuntament en el CETIS. A dia d’avui les
úniques places que està utilitzant l’Ajuntament, són les 30 places que estan a disposició de la
Policia, amb una entrada diferent de la de l’aparcament.
El CETIS encara no està recepcionat en el seu conjunt.
Sr. Ruiz: Ara es contestaran les preguntes pendents del Ple anterior.
Sr. Hinojo: Contestació verbal a una pregunta del Ple anterior del Sr. Villalonga, sobre el
radiotaxi. Malgrat que el Reglament del Taxi diu que: “... les ràdios només es poden utilitzar
en cas d’emergència o caiguda del sistema del GPS ...”, sembla ser que hi ha indicis de què
alguns conductors no les estan utilitzant per això. Si s’escau, amb la col·laboració dels altres
grups, continuaran indagant per veure que poden fer per acabar amb aquesta pràctica.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores i deu minuts del
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a. ¿Qué número de plazas de parking son?
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3.

Número : 2015-0018 Data : 25/01/2016

5. ¿Qué causa justifica la demora de 3 meses en la petición de esta
documentación?
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ACTA DE PLE

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 26 de novembre de 2015

dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de setanta-set folis, que és firmada pel
Sr. Alcalde i per mi el Secretari, que la certifico.

