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O R D R E D E L D I A 

 
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
Acta núm. 11/15, extraordinària de data 23 de juliol. 
2n. Proposta aprovació definitiva del Compte General de 2014 (Exp. relacionat 7116).  
3r. Proposta d'aprovació de l'expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 
7/2015 (Exp. relacionat 10119).  
4t. Proposta d'aprovació de l'aportació de l'Ajuntament a l'empresa municipal IMVISA, per a 
l'amortització i interessos del préstec del BBVA (Exp. relacionat 10737).  
5è. Proposta d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la 
instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des del 
domini públic (Exp. relacionat 9963).  
6è. Mocions amb proposta d'acord:  
1. Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per garantir el compromís de 
l'Ajuntament d'Eivissa amb l'organització del "IBIZA GAY PRIDE".  
2. Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per redactar un Reglament 
Orgànic Municipal.  
3. Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre el personal de neteja 
municipal i de manteniment de jardins.  
4. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per instar al consell que modifiqui 
les línies d'autobús interurbà, provinents de Sant Joan, Sant Llorenç i Portinatx.  
5. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per a la creació d'una taxa per a la 
utilització dels espais esportius municipals per a la celebració d'espectacles.  
6. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, perquè es publiqui a la web, la 
informació relativa als càrrecs electes i de confiança, i la seua agenda pública.  
7. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, sobre sol·licitar a les entitats 
financeres del municipi, un compromís per escrit de que no estan efectuant desnonaments 
en el municipi, i que no n'efectuaran en el futur.  
8. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per a la creació d'una oficina 
anticorrupció, tant per a l'Ajuntament com per a les empreses públiques.  
9. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, perquè l'Ajuntament efectuï la 
liquidació del contracte amb l'empresa "Park Control 2000 S.L." en un termini de sis mesos.  
7è. Decrets i comunicacions:  
1. Donar compte del Decret de modificació del d'Organització Municipal.  
2. Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Popular, en el qual comuniquen els 
representants del seu grup a les comissions informatives i òrgans col·legiats.  
3. Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Socialista, en el qual comuniquen el portaveu 
del seu grup.  
4. Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Socialista, en el qual comuniquen els 
membres adscrits a cadascuna de les comissions informatives.  
5. Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Guanyem, en el qual comuniquen el portaveu 
del seu grup.  
6. Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Guanyem, en el qual comuniquen els 
membres adscrits a cadascuna de les comissions informatives.  
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de resolució d'expedient disciplinari, amb sanció de 
separació del servei d'un funcionari municipal.  
8. Donar compte del Decret del Patronat Municipal d'Esports de Generació de Crèdits per 
ingressos núm. 1/2015.  
9. Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 9/2015.  
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10. Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 10/2015.  
11. Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 11/2015.  
12. Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 12/2015.  
13. Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 13/2015.  
14. Donar compte del Decret d'Aprovació de factures amb nota d'objecció Exp.Obj.Ord. 
1/2015.  
15. Donar compte del Decret 2015-3217 Pròrroga Servei d'Acolliment Municipal.  
16. Donat compte dels informes sobre Morositat i PMP, emesos per la Tresoreria i 
Intervenció, corresponents al Primer i Segon Trimestre de l'exercici 2015 (Exp. relacionat 
10122).  
8è. Mocions sense proposta d'acord:  
1. Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre els concerts a Dalt Vila. 
9è. Precs i preguntes. 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI,  PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 3 D’AGOST DE 2015. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-President: 
 
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 
Sra. Gloria Corral Joven 
Sr. Juan José Hinojo Domene 
Sra. Vicenta Mengual Lull 
Sra. Virginia Marí Rennesson 
Sr. Juan José Tur Ripoll 
Sra. Maria Fajarnés Costa 
Sr. Pablo Garriz Galvan 
Sr. Juan Flores Jiménez 
Sra. Lurdes Cardona Ribas 
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas 
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda 
 
Srs. que falten sense excusa: 
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Sr. Antonio Villalonga Juan 
 
Secràtaria-Acctal.: 
 
Sra. Ana Escandell Serra 
 
Interventora-Acctal: 
 
Sra. Carmen Fuster Ferrer 
 
 

ACTA NÚM. 12/15 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia tres d’agost 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. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA  
 
 

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany  de l'acta de la sessió anterior : 
 
Intervencions: 
 
Sr. Minchiotti:  Al final de l’Acta els agradaria que constés que va ser el Grup Popular el que, 
en la Comissió corresponent, va proposar ampliar el Reglament d’Honors i Distincions, amb 
altres figures que permetin a aquesta institució, gaudir d’un ventall més ampli a l’hora de 
poder reconèixer una trajectòria empresarial, associativa, personal, ..., inclús es va parlar de 
crear mencions i hi varen estar d’acord tots els grups i l’Alcalde també ho va dir de paraula, 
però no consta en Acta. 
 
Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta núm. 11/15, extraordinària de data 23 de juliol. 
 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Villalonga: 
 
 
2n. Proposta aprovació definitiva del Compte Genera l de 2014 (Exp. relacionat 7116) : 
 
Donat compte de la proposta del tenor literal següent:: 
 
“PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL C OMPTE GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA CORRESPONENT A L’EXERCICI 20 14. 
 
Complimentat el tràmit legal d’exposició pública de l’esmentat Compte General, previst en 
l’art. 90.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes 
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Balears, havent-se publicat en el BOIB núm. 88 de 13 de juny de 2015, anunci núm. 10271, 
sense que s’hagin produït reclamacions, procedeix elevar al Ple, amb el dictamen favorable 
de la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 9 de juny de 2015, la 
següent : 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa corresponent 
a l’exercici 2014 en els termes que consten a l’expedient, integrat pels comptes anuals del 
propi Ajuntament, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat Municipal de Música i del 
Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani, i la documentació complementària 
legalment establerta, excepte el Compte General corresponent a la societat de capital total 
municipal Iniciatives Municipals de Vila S.A. (100%), donat que a data actual encara no ha 
estat aportada pel president de la societat. 
 

Eivissa, 
 

El Tinent d’Alcalde Delegat, 
 (Document signat electrònicament al marge)” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Molina:  Aquest punt es va aprovar inicialment en la Comissió Especial de Comptes, i 
sens que hi hagi hagut al·legacions durant el termini d’exposició pública, s’ha de procedir a 
l’aprovació definitiva. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima i Sres. 
Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés, Cardona, i l’abstenció del Sr. 
Villalonga. 
 
 
3r. Proposta d'aprovació de l'expedient de Reconeix ement Extrajudicial de Crèdits 
núm. 7/2015 (Exp. relacionat 10119) : 
 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 
 
“Debatuda la proposta d’acord per a l’aprovació expedient de Reconeixement Extrajudicial de 
crèdits nº7/2015, per unanimitat amb 7 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista, 1 vot 
Grup Municipal Guanyem Eivissa i 3 vots del Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa), 
es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
“PROPOSTA DE LA PRIMERA TINENT D’ALCALDE DELEGADA D E  L’ÀREA 
ECONÒMICA EN REFERÈNCIA A L’EXPEDIENT DE RECONEIXEM ENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS NÚM. 7/2015.- 
 
Vista la relació de factures corresponents a exercicis anteriors,  per un import total de 
346.810,28, incloses dins l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 7/2015 
del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent i que es detallen a continuació:  
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FACTURES EXPEDIENT RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CR ÈDITS NÚM. 7/2015 

NÚM.FTRA. FECHA NIF PROVEÏDOR PROG. ECON. IMPORT 

0020387 05/11/14 A07085806 CA NA NEGRETA SA 13000 22799 183,90 

0019592 02/10/14 A07085806 CA NA NEGRETA SA 13000 22799 23.249,39 

       SUMA      23.433,29 

14.10 19/03/14 12222343M ANGEL GARCIA DE JALON LASTRA 15320 22706 12.342,00 

       SUMA     12.342,00 

A-0180/2014 31/12/14 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.902,85 

       SUMA     2.902,85 

089 20/07/14 B47555958 CECOR SL 17210 22706 19.965,00 

       SUMA     19.965,00 

6 12/12/14 E07282734 CAN POLL CB 33800 22609 6.594,50 

       SUMA     6.594,50 

14/12 31/08/12 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 89.345,12 

65133T0003 01/03/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 43.619,42 

65133T0006 19/03/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 11.444,33 

65134T0002 15/04/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 8.958,99 

65317T0003 05/07/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 12.721,77 

6513AT0004 01/10/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 10.840,38 

65142T0003 01/02/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 10.840,38 

65144T0003 23/04/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 23.223,26 

65144T0004 23/04/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 13.651,95 

65146T0002 30/06/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 13.651,95 

65149T0002 30/09/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 13.651,95 

6514CT0006 31/12/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 13.651,95 

       SUMA     265.601,45 

A/120012 31/03/12 A07748379 TELEVISIÓ D'EIVISSA I FORMENTERA  91201 22602 6.392,06 

A/130012 02/04/13 A07748379 TELEVISIÓ D'EIVISSA I FORMENTERA S 91201 22602 9.579,13 

       SUMA     15.971,19 

       TOTAL     346.810,28 

 
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 346.810,28 euros , que corresponen a l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits número 7/2015,  segons el següent detall: 
 

FACTURES EXPEDIENT RECONEIXMENT EXTRAJUDICIAL DE CR ÈDITS NÚM. 7/2015 

NÚM.FTRA. FECHA NIF PROVEÏDOR PROG. ECON. IMPORT 
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0020387 05/11/14 A07085806 CA NA NEGRETA SA 13000 22799 183,90 

0019592 02/10/14 A07085806 CA NA NEGRETA SA 13000 22799 23.249,39 

       SUMA      23.433,29 

14.10 19/03/14 12222343M ANGEL GARCIA DE JALON LASTRA 15320 22706 12.342,00 

       SUMA     12.342,00 

A-0180/2014 31/12/14 B57803595 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP 17201 22799 2.902,85 

       SUMA     2.902,85 

089 20/07/14 B47555958 CECOR SL 17210 22706 19.965,00 

       SUMA     19.965,00 

6 12/12/14 E07282734 CAN POLL CB 33800 22609 6.594,50 

       SUMA     6.594,50 

14/12 31/08/12 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 89.345,12 

65133T0003 01/03/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 43.619,42 

65133T0006 19/03/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 11.444,33 

65134T0002 15/04/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 8.958,99 

65317T0003 05/07/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 12.721,77 

6513AT0004 01/10/13 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 10.840,38 

65142T0003 01/02/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 10.840,38 

65144T0003 23/04/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 23.223,26 

65144T0004 23/04/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 13.651,95 

65146T0002 30/06/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 13.651,95 

65149T0002 30/09/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 13.651,95 

6514CT0006 31/12/14 B57338824 SOCIEDAD GESTORA CETIS SL 92001 21200 13.651,95 

       SUMA     265.601,45 

A/120012 31/03/12 A07748379 TELEVISIÓ D'EIVISSA I FORMENTERA  91201 22602 6.392,06 

A/130012 02/04/13 A07748379 TELEVISIÓ D'EIVISSA I FORMENTERA S 91201 22602 9.579,13 

       SUMA     15.971,19 

       TOTAL     346.810,28 

 
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)” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Molina:  Aquest reconeixement extrajudicial es refereix, com sempre, a factures que 
procedeixen d’exercicis que no tenen la consignació pressupostària apropiada, o que no han 
seguit el curs estrictament que es regula a les bases d’execució del pressupost, però que no 
obstant això es corresponent amb serveis prestats i que lògicament han de ser abonades, 
per evitar l’enriquiment injust de la Corporació. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima i Sres. 
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Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés, Cardona, i l’abstenció del Sr. 
Villalonga. 
 
 
4t. Proposta d'aprovació de l'aportació de l'Ajunta ment a l'empresa municipal IMVISA, 
per a l'amortització i interessos del préstec del B BVA (Exp. relacionat 10737) : 
 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 
 
“Debatuda la proposta d’acord per a l’aprovació de l’Aportació de l’Ajuntament d’Eivissa a 
l’empresa municipal Imvisa, per l’amortització i interessos dels préstec del BBVA, per 4 vots a 
favor (3 vots Grup Municipal Socialista i 1 vot Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 3 
abstencions (3 vots del Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa); es proposa al Ple de 
la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 

“PROPOSTA D’ACORD  
 

Vist l’escrit presentat per l’empresa municipal INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA S..A. amb 
NIF A57261281 on es sol·licita a l’Ajuntament d’Eivissa l’aportació de la quantitat de 
820.262,27€ per poder atendre el pagament de la quota del préstec amb l’entitat bancària 
B.B.V.A (amortització i interessos) amb venciment de data 6 d’agost de 2015 
 
Atès que l’Ajuntament d’Eivissa és avalista de dita operació de crèdit i que l’empresa 
municipal IMVISA no comptarà amb la liquides suficient per atendre dit pagament, i donat 
que no es pot ajornar el seu pagament sense perjudicis per la Societat i per tant, per la 
Corporació  
 
Tenint en compte tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar una aportació a l’empresa municipal INICIATIVES MUNICIPALS DE VILA 
S.A per un import de 820.262,27€ per poder atendre la quota del préstec amb el B.B.V.A. 
amb data de venciment de 6 d’agost de 2015 
 
 

Eivissa,. 
 

PRIMER TINENT D’ALCALDE, 
 (Document signat electrònicament al marge)” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Molina:  El proper dia 6 d’agost venç una quota d’una de les operacions de crèdit que va 
firmar l’any 2012 aquest Ajuntament amb una entitat bancària, per fer front a unes 
obligacions que tenia l’empresa municipal IMVISA. IMVISA en aquest moment no té liquiditat 
necessària per fer front a aquest préstec, l’Ajuntament és avalista d’aquest préstec llavors hi 
ha dos opcions, una anticipar aquests diners a la mercantil IMVISA perquè pugui fer front a 
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aquesta amortització d’interessos, o be esperar que l’entitat bancària reclami aquesta 
quantitat, la qual cosa generaria uns costos que es poden evitar adoptant aquesta mesura. 
 
Sra. Fajarnés:  Els agradaria que una vegada que estigui actualitzada la documentació del 
balanç, afegint l’aportació que es va fer del terreny se’ls hi faciliti. El seu vot serà favorable. 
 
Sr. Villalonga:  Volen que l’Ajuntament aporti 800.000 euros a l’empresa municipal IMVISA, 
dels quals n’hi ha 236.000 que són interessos. Si continuen pagant el que falta d’aquest 
préstec, pagaran 420.000 euros més en interessos, amb la qual cosa el millor seria 
amortitzar aquest préstec i estalviar aquests interessos. 
Quant dissoldran IMVISA? 
 
Sr. Molina:  Segurament parlaran d’IMVISA bastant més en aquest Ple, però no 
necessariament perquè es vagi a liquidar l’empresa, ja que torna a tenir vida perquè té 
activitat, perquè torna a generar projectes interessants per a la ciutat. És evident que la 
legislatura passada IMVISA no ha tengut molta activitat, la qual cosa ha generat una situació 
que no és la ideal. 
Entre les mesures que es prendran perquè aquesta empresa no estigui en causa de 
liquidació, l’Ajuntament procedirà a amortitzar aquest préstec que es va fer l’any 2012, ja que 
està en unes condicions que tal vegada eren adequades l’any 2012 però no ho són en 
l’actualitat. 
 
Sr. Villalonga:  S’ha de parlar del que s’ha de parlar, si s’ha de fer un poc de memòria 
històrica i tornar a anys enrere s’ha de fer. Als ciutadans els hi interessa que el que ha 
desaparegut torni a l’Ajuntament. Votarà en contra. Els “pufos” que se’ls mengi el que els ha 
produït. 
 
Sr. Molina:  Està en el seu dret de fer el que vulgui, però li pareix totalment incoherent el que 
farà el Sr. Villalonga. Li demanaria que retirés l’expressió “pufos”, perquè és completament 
inadequada per al debat que estan tenguent en aquest moment que és estalviar diners a 
l’Ajuntament, aquests diners que tant diu que vol cuidar el Sr. Villalonga, i en canvi votarà en 
contra Demana que retiri la paraula “pufos” perquè no li pareix adequada. 
 
Sr. Ruiz:  La retira? 
 
Sr. Villalonga:  No. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima i Sres. 
Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, Marí, Fajarnés, Cardona, i en contra del Sr. 
Villalonga. 
 
 
5è. Proposta d'aprovació provisional de l'Ordenança  fiscal reguladora de la taxa per a 
la instal·lació de caixers automàtics a les façanes  dels immobles amb accés directe 
des del domini públic (Exp. relacionat 9963) : 
 
Donat compte del dictamen del tenor literal següent: 
 
Debatuda la proposta d’acord per l’aprovació provisional d’Ordenança Fiscal reguladora de la 
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Taxa per a la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés 
directe des del domini públic, per 4 vots a favor (3 vots del Grup Municipal Socialista i 1 vot 
del Grup Municipal Guanyem Eivissa) i 3 abstencions (3 vots del Grup Municipal Popular de 
la Ciutat d’Eivissa); es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
“PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL D'ORDENAN ÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CAIX ERS AUTOMÀTICS A 
LES FAÇANES DELS IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DES DEL  DOMINI PÚBLIC  
 
Vist l'expedient tramitat a fi de procedir a l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per a la instal·lació de caixers autòmàtics a les façanes dels inmobles amb accés directe 
des del domini públic. Vistos els informes emesos per la  Intervenció i Secretaria mitjançant 
el present  es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la següent ordenança: 
 
 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA IN STAL·LACIÓ DE 
CAIXERS AUTOMÀTICS A LES FAÇANES DELS IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE 
DES DEL DOMINI PÚBLIC 
 
ARTICLE 1. Fonament i naturalesa  
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament 
estableix una “taxa per a la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles 
amb accés des del domini públic”, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de 
la qual s’atenen a allò que ha previst l’article 57 de l’esmentat RDL.  
 
ARTICLE 2. Fet imposable  
 
1. El fet imposable el constitueix l’aprofitament especial del domini públic que comporta la 
instal·lació, per les empreses o entitats financeres, de caixers automàtics i la resta d’aparells 
dels quals se serveixen les entitats bancàries i les empreses per a prestar els seus serveis a 
les façanes dels immobles, amb l’accés directe des del domini públic o via pública.  
 
 2. L’obligació de contribuir neix amb l’atorgament de la llicència municipal o des que es 
realitzi l’aprofitament si es fes sense la corresponent llicència.  
  
ARTICLE 3. Subjectes passius  
 
1. Estan obligades al pagament de la taxa totes aquelles persones físiques o jurídiques i les 
entitats que s’assenyalen a l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·liciten la llicència 
o presenten la declaració responsable, i les que estiguessin obligades com a beneficiàries de 
l’aprofitament si es va procedir sense l’oportuna autorització i, en tot cas, l’entitat financera o 
empresa titular del caixer automàtic o de l’expenedor de productes de venda automàtica.  
 
 2. Tendran la consideració de substituts del contribuent els propietaris dels edificis o locals 
on s’ubiquen els aparells o caixers objecte d’aquesta taxa.  
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ARTICLE 4. Exempcions  
 
D’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei reguladora de les hisendes locals, no es 
podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb 
rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.  
 
 ARTICLE 5. Quota tributària  
 

La quota tributària de la Taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada 

en la Tarifa continguda a l’apartat següent: 

 Per cada caixer automàtic     401,33 €/any 
 
ARTICLE 6. Període impositiu i meritació  
 
El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament de 
l’aprofitament especial. En aquest cas, s’aplicarà el prorrateig de la quota que correspongui i 
es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que queden per finalitzar 
l’any, inclòs el de començament de l’aprofitament especial.  
 
En els successius exercicis, la taxa es liquidarà mitjançant el padró de cobrament periòdic 
per rebut, en els terminis que determini cada any la Corporació.  
 
ARTICLE 7. Normes de gestió  
 
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència per a la instal·lació i 
formular declaració en què consti la ubicació de l’aprofitament.  
 
2. Les persones o entitats interessades hauran de presentar, obligatòriament, còpia de la 
documentació justificativa de la llicència d'activitat de què disposa el local.  
 
3. Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran les declaracions formulades per les 
persones interessades i es concediran les autoritzacions quan procedeixi.  
 
4. L’aprofitament s’entendrà prorrogat mentre no es presenti la baixa degudament justificada 
per la persona interessada. Amb aquesta finalitat els subjectes passius hauran de presentar 
l’oportuna declaració en el termini d’un mes següent a aquell en què es retiri la instal·lació.  
 
5. La presentació de la baixa tendrà efectes a partir del primer dia del trimestre natural 
següent al de l’efectiva retirada del caixer automàtic o expenedor de productes de venda 
automàtica.  
 
6. Si es realitza l’aprofitament sense haver-se sol·licitat la llicència, l’Ajuntament girarà la 
liquidació tributària que correspongui sense que aquest fet pressuposi la concessió de cap 
llicència.  
  
ARTICLE 8. Infraccions i sancions  
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En tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions 
que a aquestes corresponguin en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i 
següents de la Llei general tributària, així com en l’Ordenança fiscal general.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en la sessió del, entrarà en 
vigor des del mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears  
 
SEGON: Que es procedeixi a l'obertura del tràmit d'informació pública mitjançant la 
publicació del present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Tauler d'Anuncis de la 
Corporació, a fi que en el termini de 30 dies es puguin presentar les reclamacions que 
s'estimin oportunes. En el supòsit que dins el citat termini no es presentàs cap reclamació o 
suggeriment, el present acord s'entendrà definitivament aprovat, i es procedirà a la publicació 
del text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 

Eivissa,  
Document signat electrònicament al marge” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Molina:  Amb aquesta proposta donen compliment a un acord de Ple de 28 de novembre 
de 2014, a rel de dos mocions una del grup municipal EPIC i una del grup municipal PSOE-
Pacte. Per diversos motius no s’havia portat a aprovació fins ara, i estant molt contents de 
poder-la portar a aquest primer Ple. Vol agrair l’aportació que va fer el Partit Popular en la 
Comissió Informativa. Vol aclarir i li agradaria que constés en Acta, que l’objecte de la taxa 
no és gravar els caixers que estan a l’interior de les oficines bancàries, sinó única i 
exclusivament aquells que donen al carrer i són els que ocupen l’espai públic. 
 
Sr. Fajarnés:  No estan totalment d’acord amb la redacció, i voldrien que constés en Acta que 
el que volien que possés que eren els caixers manipulables de la via pública, encara així 
exercint la responsabilitat al tractar-se d’un acord de Ple el seu vot serà favorable. 
 
Sr. Villalonga:  El que ha trobat a faltar en aquesta ordenança, és que no els haguessin 
reunit abans de la Comissió per debatre el text. Una cosa que creu que seria interessant 
aportar és que a l’article 5è. indica la quota tributària, però aquesta només és per a cada 
caixer automàtic, suposa que també hauria d’incloure les màquines expenedores de 
productes de venda automàtica que fa relació en altres articles. Recolzaran aquesta 
ordenança, i com que hi ha un mes per al·legacions, presentaran aquesta al·legació perquè 
s’incloguin les màquines expenedores de productes de venda automàtica. 
 
Sr. Molina:  Vol agrair el vot favorable dels dos grups de l’oposició. Demana disculpes al Sr. 
Villalonga per no haver tractar aquesta ordenança prèviament amb els grups. Estudiaran 
l’observació del Sr. Villalonga, i si els serveis tècnics opinen que és adequada s’incorporarà. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
 
6è. Mocions amb proposta d'acord : 
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6.1.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per garantir el compromís de 
l'Ajuntament d'Eivissa amb l'organització del "IBIZA GAY PRIDE". 
 
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 GARANTIR EL CO MPROMÍS DE 

L'AJUNTAMENT D'EIVISSA AMB L'ORGANITZACIÓ DEL 'IBIZ A GAY PRIDE' 
 

Dª. 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 nostra ciutat ha celebrat la que esperem que sigui la primera de moltes futures edicions 
de el ‘Ibiza Gay Pride’. Estem convençuts que aquest esdeveniment arribarà a convertir-se 
en un referent internacional amb el suport decidit de les institucions eivissenques. És per això 
que l'Ajuntament d'Eivissa va mostrar, des del primer moment, la seva disposició a 
col·laborar i recolzar aquesta iniciativa. 
 
Eivissa sempre ha estat una ciutat acollidora, una ciutat del coneixement i una ciutat per a la 
concòrdia, la tolerància i el respecte. Solament això justificaria la decidida aposta per aquesta 
iniciativa que nostra ciutat ha realitzat en els últims mesos a través del seu Ajuntament i del 
Consell Insular d'Eivissa. Però també tenim la convicció que aquest certamen, que s'ha 
presentat en les principals fires de turisme, contribuirà molt positivament a la promoció 
turística del nostre municipi. 
 
La riquesa de la nostra ciutat sempre ha estat vinculada al turisme i 'Ibiza Gay Pride’ neix per 
convertir-se en un esdeveniment de referència internacional i perquè tornem a ocupar el 
nostre lloc com la capital del turisme gai i com el lloc més acollidor del món per a la comunitat 
LGBT. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda mantenir el seu compromís institucional de 
col·laboració amb l'organització del 'Ibiza Gay Pride' i a incrementar la seva contribució 
econòmica en la mesura del possible i dins de les disponibilitats pressupostàries amb 
l'objectiu de garantir les properes edicions d'aquest esdeveniment. 
 

Eivissa, a 28 de juliol de 2015 
Sgt. Virginia Marí Rennesson 

Portaveu del Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sra. Marí:  Aquesta proposta ja està ben definida a l’exposició de motius. Eivissa sempre ha 
estat un referent amb el que és el mon gay. El PP i tot l’Ajuntament han col·laborat i han 
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recolzat molt aquest primer festival “Ibiza Gay Pride”, creu que té que ser un referent a nivell 
nacional i tenen l’oportunitat de fer-ho. Llavors el que demanen és que l’Ajuntament es 
comprometi, en altres edicions, a ajudar i recolzar tant logísticament, culturalment, com 
econòmicament. 
 
Sr. Villalonga:  Recolzarà la moció, però creu que s’ha de fer un petit retoc, i és que no es 
convenient que l’Ajuntament es comprometi a incrementar la contribució econòmica. 
 
Sra. Corral:  Els seu vot serà en contra. No es poden comprometre amb una cosa que en 
aquest moment desconeixen, no saben com s’organitzarà l’any que ve, no han rebut, fins 
ara, la memòria econòmica de l’esdeveniment celebrat aquest any. No saben quin ha estat 
l’impacte econòmic real, ni quina riquesa ha generat. Tampoc han rebut cap informe per part 
dels comerciants de La Marina, de l’impacte econòmic que hagin pogut observar. 
 
Sra. Marí:  Queden sorpresos perquè durant el festival l’equip de govern ha mostrat el seu 
recolzament i han parlat de seguir recolzant-lo, i ara diuen que no volen. En la proposta no es 
comprometen a res, perquè diu clarament “dins de la mesura possible i segons les 
disponibilitats pressupostàries que es tenguin, amb la qual cosa no hi ha cap compromís. És 
un simple recolzament a un festival, en el qual poden ser imprescindibles i molt forts a nivell 
nacional, ja que és un turisme que s’ha perdut i que, els agradi o no, aquest turisme gasta 
molts diners. Creu que tots són iguals i que el mon gay és un mon com un altre, i que per un 
festival que es fa pareix mentida que l’Ajuntament no estigui disposat a recolzar-lo. 
 
Sra. Corral:  No estan dient que no el recolzaran, sinó que no poden garantir unes 
determinades coses per a l’any que ve. Es tracta d’una associació particular, no és la única 
associació LGTB que hi ha a Eivissa, per tant, podria ser que l’any que ve hi hagués una 
altra associació que també decidís participar-hi. Per part de l’equip de govern s’ha donat tot 
el recolzament humà, tècnic, i a més se’ls ha cedit un espai municipal. Els hi han donat tota 
classe de facilitats, però com li ha dit, els hi falten dades per avaluar quina seria la situació. 
Aquest és el motiu pel qual, en principi, votarien en contra. Estan molt compromesos amb 
aquests col·lectius. De tots els actes que s’han preparat la major part han set festius, només 
s’ha celebrat un acte cultural. No obstant en altres associacions també estan treballant pel 
costat cultural i educatiu. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima i Sres. Marí, Fajarnés, 
Cardona, i l’abstenció del Sr. Villalonga. 
 
6.2.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, per redactar un Reglament 
Orgànic Municipal. 
 
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 REDACTAR UN RE GLAMENT ORGÀNIC 

MUNICIPAL  
 

Dª. 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 
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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'article primer de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local, pel qual es modifica l'article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, estableix que l'Ajuntament té plenes potestats reglamentàries i 
d'auto-organització. 
 
L'Ajuntament d'Eivissa ha organitzat el seu funcionament al llarg dels anys i ha establert unes 
normes internes per al correcte desenvolupament de les seves funcions, sempre d'acord a la 
llei.  
 
No obstant això, resulta evident que comptar amb un Reglament Orgànic Municipal permetria 
a la Corporació fixar unes bases normatives del funcionament, agilitar l'administració i 
incrementar els mecanismes per al control de la gestió política i la transparència en 
l'administració municipal. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
- Redactar un Reglament Orgànic Municipal, d'acord amb tots els grups, en el qual es 
concretin els procediments i normes de funcionament de l'Ajuntament d'Eivissa -inclosa la 
reglamentació per a l'organització i funcionament del Ple municipal- com a mesura per 
contribuir a millorar l'eficiència i la transparència interna i externa de la institució. 
 

Eivissa, a 28 de juliol de 2015 
Sgt. Virginia Marí Rennesson 

Portaveu del Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Gárriz:  Volen posar de manifest que si bé, en l'esdevenir de la vida d’aquesta institució 
s’han anat prenent acords, sempre conforme a llei, per anar articulant el funcionament intern 
dels diferents òrgans. Han de dir que tant el Ple com la Corporació manquen d’un reglament 
orgànic que permeti donar una sèrie de garanties al funcionament d’aquesta institució. 
Entenen, per tant, que un reglament municipal que reguli tant la part de la Corporació en el 
seu conjunt, com d’aquest Ple en concret, permetria un esforç real i efectiu de transparència, 
que en definitiva suposaria limitar arbitrarietats i les corresponents ambigüitats en el 
funcionament de la institució, en funció de la conveniència del moment. Entenen, també, que 
aporta regles de funcionament per a tots els òrgans que són clares i conegudes 
anticipadament, la qual cosa garanteix i facilita el compliment de la legalitat i seguretat 
jurídica que ha de regir en les pròpies administracions públiques. I per últim entenen també 
que el procediment formal en el funcionament dels diferents òrgans municipals, amb l’acord 
de tots els grups, a més aporta qualitat democràtica. 
 
Sr. Molina:  Agraeix al PP haver presentat aquesta moció. Les institucions com aquest 
Ajuntament es regulen per un munt de reglaments i de lleis, que tal vegada siguin un poc 
disperses, a vegades costa trobar la norma que regula un tema en concret. Efectivament el 
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reglament orgànic municipal, el que fa és reunir tots els aspecte rellevants d’aquestes lleis en 
un únic document que actua com a guia de funcionament de la institució. 
És possible que sigui una bona idea desenvolupar aquest reglament orgànic municipal, l’únic 
problema que li veuen en aquest moment és la càrrega de feina que tenen els serveis 
jurídics, cap altre. Proposa desenvolupar un reglament de Ple i que es torni a plantejar la 
redacció d’aquest reglament orgànic municipal en primavera. També hi ha un tema important 
i és la posada en marxa de la Llei de Transparència que es farà durant aquesta tardor, i 
aquest Ajuntament té moltes coses a fer per posar en marxa el que demana aquesta Llei. 
 
Sr. Gárriz:  S’alegra de què hi hagi sintonia, i més enllà del que seria qüestió d’un ús 
administratiu, té una transcendència molt important per als ciutadans. Entenen que 
transparència és claredat. És cert que el règim local té un desenvolupament normatiu 
embullat, amb moltes modificacions des de la transició, i això fa que las institucions d’àmbit 
local tenguin aquest funcionament, a vegades complex, a vegades difús, a vegades ambigu, i 
a vegades torticer en l’ús que es fa d’allò. 
Per tant, entenen que per claredat hi ha transparència, i per transparència hi ha claredat, al 
final en l’essència del que planteja el grup popular amb respecte al que planteja des de 
l’equip de govern hi ha total sintonia, entenen que això és un ferramenta que a més millora la 
qualitat democràtica del funcionament d’aquesta institució, per la qual costa entén que si 
aquest objectiu finalista és una qüestió de temporalització, la seua proposta no exigeix 
temporalització, ni programacions, ni dates límits per poder avançar, i creu que poden 
començar a caminar i seria molt positiu comptar amb aquest reglament de funcionament del 
Ple, però no entén que hi hagi raó que no permeti l’aprovació d’aquesta proposta, entenent 
que l’objectiu que tenen tots és al final arribar, quan es pugui i en els termes que es pugui, a 
un acord i a un reglament orgànic de la pròpia corporació. 
 
Sr. Villalonga:  Proposa que s’afegeixi una addició al final del text, el termini màxim de final 
de 2016. 
 
Sr. Molina:  Evidentment hi ha sintonia en el tema, simplement no volen tenir la pressió de 
perquè no s’ha fet. Proposa començar pel reglament de Ple que tal vegada serà el més 
pràctic i que tendrà un efecte ràpid. Si estan d’acord en no fixar un calendari tancat que els 
comprometi en excés, existint la voluntat per part d’aquest equip de govern d’avançar en 
aquesta situació de la ma de l’oposició, no tenen problema en votar a favor. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
6.3.- Moció del Grup Municipal Popular, amb proposta d'acord, sobre el personal de neteja 
municipal i de manteniment de jardins. 
 
Donat compte de la moció, el tenor literal següent: 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'A JUNTAMENT 
D'EIVISSA SOBRE PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL PERSONAL DE NETEJA 

MUNICIPAL I DE MANTENIMENT DE JARDINS 
 

Dª. 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. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS   

 
L'Administració local de l'Ajuntament d'Eivissa ha experimentat en els últims anys un 
creixement considerable tant en el nombre de dependències municipals com als centres 
escolars el manteniment dels quals recau directament sobre el Consistori eivissenc. En els 
últims anys s'han inaugurat en el nostre municipi dos nous col·legis, Sa Bodega i Sa Joveria, 
que s'han sumat als ja existents. 
 
Aquest creixement ha provocat que l'actual plantilla de neteja resulti insuficient per atendre 
totes les dependències municipals i els centres escolars del municipi i cal destacar que el seu 
correcte manteniment únicament és possible gràcies al sobre-esforç i al treball que realitza la 
plantilla actual de neteja. 
 
Aquesta mateixa situació afecta a l'actual plantilla de jardiners municipals, a la qual s'està 
exigint un sobre-esforç per poder fer front al mateix temps al manteniment de les zones 
enjardinades existents en els voltants de col·legis i dependències municipals i els jardins i 
parcs del municipi 
 
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
El Ple de l'Ajuntament d'Eivissa acorda: 
 
1.- Iniciar els tràmits per a la contractació externa de la neteja de col·legis del municipi, 
destinant l'actual personal per a la neteja dels edificis municipals. 
 
2.- Iniciar els tràmits per a la contractació externa del manteniment de jardins de la ciutat, 
destinant l'actual personal per al manteniment de les zones enjardinades dels edificis 
municipals i col·legis. 
 

Eivissa, a 28 de juliol de 2015 
Sgt. Virginia Marí Rennesson 

Portaveu del Grup Municipal Popular 
Ajuntament de Eivissa” 

 
Intervencions: 
 
Sra. Marí:  Creu que aquesta moció és molt important, perquè no es pot tenir la ciutat neta, ni 
els jardins fets, ni els edificis en bones condicions, amb la falta de personal que hi ha. A nivell 
de personal de neteja també hi ha hagut un problema perquè s’han obert col·legis nous, amb 
la qual cosa aquest personal no dona a l’abast. 
La idea és intentar que tot aquest personal de neteja es quedi cobrint els edificis municipals, i 
fer una contracta només per als col·legis, i a nivell dels jardins el mateix, que es quedin els 
jardiners pels edificis municipals i les escoles, i fer una contracta per tot el que són jardins 
municipals i parcs externs. 
 
Sra. Torres:  Estan totalment en contra de l’externalització d’aquests serveis, perquè seria 
molt costós per a l’Ajuntament. La proposta que plantegen entenen que aquesta mesura 
alleugeria la càrrega de treball reduint el nombre de centres per al personal actual, a la 
vegada que pretén contractar una empresa externa per a cobrir la resta, el que al seu judici 
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és l’inici d’una externalització que, a més, seria molt costosa per a l’Ajuntament. 
Actualment el departament de neteja consta de 32 operaries fixes, a més de 2 contractades 
del SOIB, que són un total de 34 per a 40 centres de treball. És cert que en el cas de neteja 
s’han incorporat dos col·legis nous. Entenen que aquest increment se solucionaria amb la 
contractació de mes personal, però l’actual Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local ho impedeix. No obstant, i a pesar d’aquesta limitació, per fer front a 
aquestes necessitats de personal, estant mirant la possibilitat de realitzar una contractació 
externa, a través d’empreses socials, i creuen que existeixen mecanismes per poder 
augmentar aquesta plantilla sense recórrer a l’externalització. De fet l’encarregada de neteja 
li va manifestar en un informe que només necessitava dues persones. 
En el cas de manteniment de jardins, actualment es disposa d’una plantilla de 17 treballadors 
més 1 procedent del SOIB. Estan en la mateixa situació que en la neteja, però aquesta 
carència es pot suplir realitzant una adequada i racional gestió del personal, i amb la 
contractació externa quan així ho requereixin les necessitats del servei, a través de 
campanyes puntuals. 
Per tant, i partint de la premissa que estan en contra de l’externalització d’aquests serveis, 
entenen que una sobrecàrrega de feina es pot solucionar amb altres mecanismes 
contractuals, i que no pot ser en cap cas la justificació de l’externalització, per la qual cosa el 
seu vot serà en contra. 
 
Sra. Marí:  Ja se n’adonaran de les necessitats que hi ha. Del que parla la Sra. Torres, en 
realitat també és un tipus d’externalització. Sap la gravetat, i la viscut aquests 10 mesos 
últims, sap el que estan donant cadascun d’ells i lo malament que s’ho estan passant. Era 
una externalització temporal fins que la llei els permeti contractar a més gent. Creu que era 
una bona proposta. 
 
Sra. Torres:  Coneix la situació perquè s’ha reunit amb el departament de neteja i de jardins, 
ha parlat amb el personal, i té un informe de l’encarregada del personal de neteja que diu 
que amb dues persones més bastaria. En el cas de jardins creu que s’ha de realitzar una 
reestructuració del personal, entenen que el personal és suficient i que es pot complementar 
amb contractes puntuals per a campanyes determinades. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, Villalonga i Sres. Marí, Fajarnés, 
Cardona. 
 
6.4.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per instar al consell que 
modifiqui les línies d'autobús interurbà, provinents de Sant Joan, Sant Llorenç i Portinatx. 
 
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 
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Que en la actualidad, las líneas de autobús provenientes de San Joan, Sant Llorenç y 

Portinatx tienen únicamente una parada al final de la Av. Isidoro Macabich, a la altura del 
Parc de la Pau. 
 

Que los usuarios de estas líneas son generalmente gente de avanzada edad que 
precisa de un acceso rápido y cómodo al centro de la ciudad, del que ahora mismo carecen. 
 

Que siendo las líneas interurbanas competencia del Consell Insular, el Ayuntamiento 
puede proponer paradas, siempre en función de su afectación al tráfico urbano y a la 
seguridad vial. 

 
Que estas líneas de autobús podrían entrar en la ciudad por la Avenida Santa Eulalia, 

utilizando la parada existente en dicha avenida a la altura del establecimiento “Los 
Valencianos”. 
 
 Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 El Ayuntamiento de Eivissa insta al Consell Insular a que modifique las líneas de 
autobús interurbano, provenientes de Sant Joan, Sant Llorenç y Portinatx para que entren en 
la ciudad de Eivissa por la Avenida Santa Eulalia y que puedan utilizar la parada de autobús 
sita en dicha avenida. 
 

Eivissa, a 29 de julio de 2015 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  Moltes de les persones usuàries d’aquestes línies, generalment gent major, 
es troben que només poden baixar de l’autobús al final de l’Avda. d’Isidor Macabich, amb la 
qual cosa estan molt allunyats del centre de la ciutat, i per aquesta raó moltes persones han 
deixat de venir a la ciutat. 
La seua proposta és que es modifiqui el recorregut d’aquestes línies, i tenguin una parada a 
l’Avda. Santa Eulària perquè així tenguin dues parades i sigui més factible. 
 
Sr. Flores:  És veritat que les parades d’aquestes línies queden un poc allunyades. A principi 
d’any les empreses concessionàries varen demanar al Consell habilitar altra vegada la 
parada de l’Institut Santa Maria. Després de varies reunions amb la Consellera de Mobilitat 
del Consell, varen sospesar la parada que diu el Sr. Villalonga, però les concessionàries 
varen veure que a l’estiu amb els embussos que hi ha allí no podrien complir amb els horaris 
de sortida i d’entrada de les línies. Varen arribar a un acord amb el Consell d’habilitat una 
parada front del pavelló d’Es Pratet, i el cost l’assumia totalment el Consell. S’abstendran, 
però li demanen a l’equip de govern que actuï sobre el projecte que ja estava previst. 
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Sr. Hinojo:  Aquest pla que diu el Sr. Flores ja es va proposar, la idea és bona. També han 
de tenir en compte que la intenció de l’equip de govern és continuar amb el Pla de Mobilitat 
Urbana. 
 
Sr. Villalonga:  Diu que s’ha d’instar al Consell a que s’utilitzi la nova parada d’autobús que 
facilitarà l’Ajuntament, en aquest cas front el poliesportiu d’Es Pratet, i aquesta seria la 
proposta. 
 
Sr. Flores:  Si el Sr. Villalonga modifica la moció la votaran a favor. 
 
Sr. Hinojo:  En vista del que ha dit el Sr. Villalonga, no hi ha cap problema en què s’aprovi 
aquesta moció. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
6.5.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per a la creació d'una taxa per a 
la utilització dels espais esportius municipals per a la celebració d'espectacles. 
 
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 

 
 Este verano está prevista la realización de dos conciertos en el campo de Can 
Misses, espacio cedido de forma gratuita. Es totalmente injusto que el Ayuntamiento de 
Eivissa por un lado cobre a las empresas locales, por ejemplo, por usar Can Ventosa, y que 
por otro lado se ceda gratuitamente un espacio como es el estadio de Can Misses para la 
realización de macro conciertos. 
 
 Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 La creación de un tasa por la utilización de los espacios deportivos municipales para 
la celebración de espectáculos y demás actos no deportivos. 
 

Eivissa, a 29 de julio de 2015 
Antonio Villalonga Juan” 
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Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  Aquest estiu hi ha una sèrie de concerts programats a celebrar a l’estadi de 
Can Misses. Hi ha una ordenança municipal sobre l’ús de Can Ventosa, però no n’hi ha cap 
sobre l’ús de l’estadi de Can Misses, mitjançant la qual es pugui cobrar a algú que vengui a 
fer-hi un espectacle. 
És totalment injust que a un grup de teatre local se li cobri 400 euros per fer un espectacle a 
Can Ventosa, i en canvi es deixi l’estadi a un empresa i no se li cobri cap taxa. 
 
Sr. Tur Ripoll:  Votaran a favor de què s’estudiï les taxes que es poden crear per l’Estadi de 
Can Misses, però fent la reflexió de què personatges d’aquestes característiques, en el que 
és comparativament en els llocs on fan els actes aquests artistes, i amb la influència que 
tenen de població al voltant dels actes que realitzen a la península, Eivissa els hi queda un 
poc petit. Espera que els hi vagi bé i que puguin seguir venint artistes d’aquestes 
característiques, però també estan d’acord en què s’han de crear unes taxes, ja que no 
existeixen, per poder gaudir d’actes d’aquest tipus o culturals. Votaran a favor. 
 
Sra. Corral:  L’equip de govern està ja treballant preparant una revisió i modificació de les 
ordenances fiscals. En aquest moment no hi ha cap ordenança que afecti a l’organització 
d’aquest tipus de concerts en espais esportius municipals. Si li pareix bé al Sr. Villalonga es 
podria modificar la seua proposta, en el sentit de què quedi inclosa aquesta nova taxa a les 
noves ordenances que estan pendents. D’aquesta manera quedaria recollida la seua 
proposta, i l’equip de govern la podria recolzar. 
 
Sr. Villalonga:  La seua proposta no és perquè es faci un document exclusiu, sinó que es pot 
incloure dins d’una altra ordenança. La qüestió és evitar actes injustos. 
 
Sr. Tur Ripoll:  Ha mirat que es cobra en aquests casos a altres Ajuntaments, i per un 
aforament de10.000 persones estan cobrant 940 euros. Evidentment estaria bé que es 
cobrés alguna cosa per evitar costos a l’Ajuntament. Votaran a favor. 
 
Sra. Corral:  Creu que poden estar d’acord, perquè no es crearia una ordenança específica 
per a espais esportius municipals, però si estaria inclosa a l’ordenança d’utilització d’espais 
públics. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
6.6.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, perquè es publiqui a la web, la 
informació relativa als càrrecs electes i de confiança, i la seua agenda pública. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

 “D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,  

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 
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EXPONE 
 
 Nuestra sociedad demanda cada día una mayor transparencia a las instituciones, que 
permita conocer el funcionamiento de las mismas y de las personas que elegidas 
democráticamente o designadas como cargos de confianza, trabajan para el Ayuntamiento y 
por ende, para la sociedad. 
 
 Es obligación de esta corporación fomentar la transparencia y la cercanía de los 
cargos políticos y de confianza a la sociedad. Para ello, es fundamental publicar información 
en la web institucional, como el nivel de estudios, experiencia profesional, las agendas 
institucionales, etc, entre otros datos. 
 
 Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 Que el Ayuntamiento de Eivissa publique en su web www.eivissa.es, en el plazo 
máximo de dos meses, la siguiente información: 
 

- Relativa a los cargos electos y de confianza: nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, área de trabajo en el Ayuntamiento, retribuciones brutas anuales, 
coste en Seguridad Social, nivel máximo de estudios, otros títulos académicos, 
experiencia profesional, fotografía actual y correo electrónico de contacto. 

 
- Relativa a los miembros del equipo de gobierno y cargos de confianza: publicación 

de su agenda pública y número de teléfono municipal. 
 

Eivissa, a 29 de julio de 2015 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  Demana que es publiqui a la web de l’Ajuntament, a més de la informació que 
hi ha dels regidors l’equip de govern, apostant per un Ajuntament amb transparència, en el 
qual els ciutadans puguin veure els regidors que hi ha, quin és el seu currículum, quant 
guanyen, l’agenda, tenir una fotografia, dades personals, horari de feina, etc. I en el cas 
concret del càrrecs de confiança i equip de govern, publicar el nombre de telèfon i les 
agendes. 
I una cosa que considera i volia afegir a la moció, és fer públic els criteris de contractació del 
càrrecs de lliure designació. 
 
Sr. Varela:  És veritat que els ciutadans han d’estar assabentats de totes les persones que 
estan dirigint l’Ajuntament, així com la seua agenda. Tots els mecanismes que siguin per al 
control i la transparència els hi pareixen correctes i necessaris. Els pareix interessant la 
proposta del Sr. Villalonga que diu en relació a conèixer l’agenda dels polítics. 
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Sr. Molina:  Explica el contingut d’un acord del Ple de 26 de setembre de 2013, arran d’una 
moció que va presentar el grup EPIC i que va ser transaccionada per la resta dels grups i 
que va ser aprovada per unanimitat. També explica el que diu la Llei de Transparència i 
l’Acord de govern entre el PSOE i Guanyem. 
Diu que la moció proposada pel Sr. Villalonga és innecessària perquè només inclou una 
innovació que és la foto, perquè la resta ja està previst a l’acord de Ple mencionat 
anteriorment, a la normativa i a l’Acord entre el PSOE i Guanyem. 
Des de que aquest equip de govern està governant, el dia 30 de juny es va firmar l’adhesió al 
portal de transparència, que aquest moment està en proves, que inclou una part del que està 
demanant el Sr. Villalonga, i que ja havia aprovat aquest Plenari. En la legislatura anterior, 
l’equip de govern es va adherir al Codi de Bon Govern de la FEMP, que inclou una part del 
que està proposant ara el Sr. Villalonga, i que ja havia set aprovat per aquest Plenari. 
De fet durant la legislatura passada es va iniciar la redacció d’un codi ètic de l’Ajuntament, i 
que pel motiu que sigui no es va arribar a aprovar, però que és intenció d’aquest equip de 
govern aprovar amb les aportacions que facin tots els regidors. 
A més d’això la web municipal necessita una posada al dia, perquè no està preparada per 
utilitzar-la amb dispositius mòbils, i ja s’ha començat a actualitzar. 
El que proposa el Sr. Villalonga, o bé ja està en marxa o és d’obligat compliment. No veu la 
utilitat d’aquesta moció, perquè ja ho va proposar i es va aprovar per unanimitat. Què aporta 
de nou aquesta moció? 
 
Sr. Villalonga:  Aquesta moció complementa i millora el proposat anteriorment, perquè hi ha 
coses que no estaven a l’anterior, com són les retribucions brutes anuals i la seguretat social, 
el nivell màxim d’estudis, el nombre de telèfon municipal. Hi ha una sèrie de coses que 
complementen l’anterior. És això és insistir més en la transparència. Proposa que en el 
termini màxim de dos mesos es publiqui aquesta informació, i incloure aquest tercer punt de: 
“fer públic els criteris de contractació del càrrecs de lliure designació.”. 
 
Sr. Varela:  Tot el que sigui treballar en aquesta línia de transparència i de claredat cap al 
ciutadà, sempre estaran totalment d’acord, per la qual cosa el seu vot serà favorable. 
 
Sr. Molina:  Reitera que aquesta moció no aporta res. Tota la informació que demana el Sr. 
Villalonga ja la recull un acord plenari. El 15 de desembre de 2015 entrarà en vigor la Llei de 
Transparència, i pot ser que el termini de dos mesos que diu el Sr. Villalonga no sigui 
tècnicament possible, perquè no invertiran en l’actualització de la web municipal quan 
aquesta s’està transformant. Votaran en contra de la moció per innecessària. Tothom ha de 
tenir clar que aquest equip de govern complirà els acords plenaris del passat, i sobretot el 
que diu la Llei de Transparència. 
 
Sotmès el primer punt a votació, es desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, Villalonga i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
Sotmès el segon punt a votació, es desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, Villalonga i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
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Sotmès el tercer punt a votació, es desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, Villalonga i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
6.7.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, sobre sol·licitar a les entitats 
financeres del municipi, un compromís per escrit de que no estan efectuant desnonaments 
en el municipi, i que no n'efectuaran en el futur. 
 
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 

 
 Los desahucios condenan a miles de personas a vivir sin hogar, y en muchos casos, 
a quedar endeudadas de por vida. El Pleno del Ayuntamiento de Eivissa, aprobó el pasado 1 
de Agosto de 2013 la siguiente moción declarando el municipio de Eivissa libre de 
desahucios: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

1.- Declarar el municipi d'Eivissa com a municipi llibre de desnonaments. L'Ajuntament 
d'Eivissa no recolzarà ni participarà en els procediments de desnonament i defensarà 
aquells treballadors i treballadores que es negui a participar en aquestos. 

2.- Instar al Consell perquè recolzi, coordini i impulsi davant les administracions autonòmica i 
estatal, i els col·legis professionals corresponents, les polítiques de col·laboració necessàries 
per pal·liar i evitar la pèrdua dels seus habitatges a les famílies residents al municipi 
d'Eivissa. 

3.- Que pels serveis econòmics de l'Ajuntament s'estudiï la possibilitat de suspendre el 
cobrament de l'impost municipal sobre bens immobles i l'impost sobre l'increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana dels habitatges sotmesos a processos d'execució 
hipotecària als seus propietaris afectats per aquests processos per al seu cobrament 
posterior bé a la entitat financera, també en cas de dació en pagament, o al nou adjudicatari 
o propietari de l'immoble.  

4.- Instar al Consell perquè demani la modificació de la legislació reguladora de l'impost 
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i que el subjecte passiu de 
l'impost sigui l'adjudicatari de la subhasta o l'adquirent de la dació en pagament dels 
habitatges objecte d'execució hipotecària. 
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 Que es preciso mostrar una clara actitud frente los desahucios que efectúan las 
entidades financieras, para que busquen medidas alternativas a los mismos, evitando al 
máximo los graves efectos que generan. 
 
 Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 

1. Solicitar a las entidades financieras con oficinas y/o sucursales en el municipio de 
Eivissa un compromiso social por escrito en el que certifiquen que no están 
efectuando desahucio alguno en este municipio, así como su compromiso en no 
realizarlos en el futuro. 

 
2. El Ayuntamiento de Eivissa, publicitará en su web www.eivissa.es el nombre 

comercial y datos fiscales de aquellas entidades que hayan aportado dicho 
compromiso social. 

 
3. El Ayuntamiento de Eivissa, así como cualquier otro organismo municipal 

contratará únicamente productos financieros con aquellas entidades que 
presenten dicho compromiso social. 

 
Eivissa, a 29 de julio de 2015 

Antonio Villalonga Juan” 
 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  El passat 1 d’agost de 2013 varen votar una moció, en la qual estaven tots 
d’acord de què l’Ajuntament ha d’exigir als bancs que deixin de fer desnonaments, que 
canviïn aquesta actitud que tant està perjudicant, i que desenvolupin altra tipus d’alternatives. 
La moció en aquest cas va encaminada a que l’Ajuntament exigeixi als bancs amb els quals 
desitgi treballar, que certifiquin per escrit que no estan realitzant desnonaments, i que no els 
faran en aquest municipi. Creu que s’ha de donar un nou pas en aquest sentit. 
 
Sr. Ribas:  Estan encantats de què el Sr. Villalonga per fi s’hagi conscienciat sobre la 
sensible qüestió dels desnonaments. Els sorprèn que hagi tardat tant temps a presentar una 
moció com aquesta, quan aquest assumpte no és nou, no és ara que han començat els 
desnonaments en aquesta illa, al contrari, gracies a la feina que ha fet la plataforma 
d’afectats per l’hipoteca d’Eivissa, que porta més de 4 anys treballant desinteressadament 
per ajudar a les persones que pateixen aquesta situació tant terrible. Gracies a aquesta feina 
ara es troben en un punt en què hi ha menys desnonaments que mai. Aprofita aquesta 
tribuna per convidar-lo, ja que el veuen tant conscienciat, a què assisteixi a alguna de les 
reunions de la plataforma d’afectats, que es reuneixen cada dijous, i que ajudi amb els seus 
coneixements que això els hi fa molta falta, i com no amb la seua presència quan es facin 
manifestacions davant una entitat financera per demanar que no s’executi un procés de 
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desnonament. Si no és així no poden més que sospitar que aquesta moció que presenta, no 
és més que per quedar be. 
Això no s’aconsegueix amb una moció, s’aconsegueix amb veritable empatia cap a les 
persones que pateixen una circumstància tant dolorosa com és la pèrdua del seu primer 
habitatge. És èticament reprovable utilitzar la desgracia de la gent per treure rèdit polític. 
Si accepta afegir un parell de punts a aquesta moció la votaran a favor, perquè va en el 
programa de Guanyem, i que passa a llegir: 
Primer seria eliminar el punt 3r. de la seua moció, perquè la llei impedeix eliminar a un banc 
d’un concurs públic sinó incompleix la llei, i en aquest cas, malauradament, els 
desnonaments segueixen sent legals en aquest país. 
Els punts que s’haurien d'afegir perquè votin a favor són: 
“1.- Sol·licitar als bancs, entitats financeres i grans empreses que informin als Serveis 
Socials d’aquest Ajuntament quan tenguin algun client que estigui en situació d’impagament 
de l’hipoteca i que pogués portar-li entrar en un procés de desnonament. 
2.- Sol·licitar als bancs, entitats financeres i grans empreses que cedeixin els seus habitatges 
buits per crear una borsa de lloguer social. 
3.- Sol·licitar al Govern Balear que sancioni als bancs, entitats financeres i grans empreses 
que tenguin habitatges buits durant més de dos anys mitjançant un nou articulat de la Lley 
d’Habitatge del Govern Balear del 2010.” 
 
Sr. Minchiotti:  Estan d’acord amb els missatges que s’han donat aquí. Creu que és 
necessari ser més proactius en aquest tema, i buscar mesures alternatives per començar a 
solucionar aquest greu problema. En aquest sentit el grup popular considera que els punts 
que planteja la moció són necessaris però no suficients. 
Proposen un punt 4t. addicional, format per dos apartats, següents:  
“4.- a) Instar al Govern Balear a establir un acord marc de referència amb les entitats 
financeres per evitar l’execució de desnonaments.  
     b) Que l’Ajuntament d’Eivissa creï un cens de vivenda buida en col·laboració amb les 
entitats financeres i que aquestes vivendes es destinin a deutors, que no puguin fer front al 
pagament de les seues hipoteques, sempre i quan es compleixin tres condicions: 
 - Que sigui la única propietat del deutor. 
 - Que en els 4 anys anteriors es pugui constatar un descens d’ingressos justificats de 
la unitat familiar. 
 - Que la quota hipotecària sigui més del 50% dels ingressos nets que rebi el conjunt 
de la unitat familiar.” 
Si aproven això pensen que seran pioners a nivell nacional. Després es pot matisar 
tècnicament l’acord, però va més enllà que la declaració de voluntats que es parlava en els 
primers punts que s’han plantejat en la moció del Sr. Villalonga. Demanarien la votació per 
separat ja que hi ha una sèrie de punts dels diferents grups. El que volen és començar, i ho 
volen fer amb acords per unanimitat a donar resposta a aquest greu problema. Estan d’acord 
amb el primer punt del Sr. Ribas, quant al segon i al tercer pensen que si s’aprova aquest 
punt que és més concret, per tant no els recolzaran. 
Del Sr. Villalonga recolzaran el dos primers, i el tercer si no és factible no el recolzaran, i el 
seu quart punt. 
 
Sr. Ruiz:  Fan un recés de cinc minuts per estudiar els punts proposats. 
 
Sra. Secretària:  Llegeix els sis punts de la moció, tal i com queden: 
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1.- Solicitar a los bancos, a las entidades financieras y a las grandes empresas con oficinas 
y/o sucursales en el municipio de Eivissa un compromiso social por escrito en el que 
certifiquen que no están efectuando desahucio alguno en este municipio, así como su 
compromiso en no realizarlos en el futuro.  
 
2.- Solicitar a los bancos, a las entidades financieras y a las grandes empresas con oficinas 
y/o sucursales en el municipio de Eivissa que informen a los Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento cuando tengan algún cliente que esté en situación de impago de la hipoteca 
que pudiera ocasionarle entrar en un proceso de desahucio. 
 
3.- El Ayuntamiento de Eivissa publicitará en su web www.eivissa.es el nombre comercial y 
datos fiscales de aquellas entidades que hayan aportado dicho compromiso social.  
 
4.- El Ayuntamiento de Eivissa valorará positivamente en los concursos públicos la 
contratación de aquellas entidades financieras que aporten dicho compromiso.  
 
5.- a) Instar al Gobierno Balear a establecer en el plazo de seis meses un acuerdo marco de 
referencia con las entidades financieras para evitar la ejecución de desahucios.  
     b) Que el Ayuntamiento de Ibiza cree un censo de vivienda vacía en colaboración con las 
entidades financieras y que esas viviendas se destinen a deudores, mediante la fórmula de 
alquiler social, que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca, siempre y cuando 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
 - Que sea la única propiedad del deudor. 
 - Que en los 4 años anteriores se pueda constatar un descenso de ingresos 
justificados de la unidad familiar. 
 - Que la cuota hipotecaria suponga más del 50% de los ingresos netos que perciba el 
conjunto de los miembros de la unidad familiar. 
 
6.- Solicitar al Govern Balear que sancione a los bancos, entidades financieras y grandes 
empresas que tengan viviendas vacías durante más de dos años mediante un nuevo 
articulado de la Ley de Vivienda del Govern Balear del 2010. 
 
Sr. Villalonga:  Recolzarà els sis punts. Li agradaria saber a on i a quina hora és reuneix la 
plataforma d’afectats, i el dia que tengui disponibilitat sí que li agradaria assistir-hi. 
 
Sr. Minchiotti:  El seu sentit del vot serà: en el primer punt s’abstendran, del segon al cinquè 
a favor i en el sisè en contra, perquè consideren que jurídicament no és viable. 
Mostra la satisfacció del seu grup, perquè pensa que en aquests moments aquest 
Ajuntament està començant a donar desposta a un problema d’una gravetat social molt 
important. 
 
Sr. Ribas:  Està content de veure com s’han posat d’acord am un tema tant sensible i que 
afecta a molta gent. Votaran a favor dels sis punts perquè creuen que són vitals i necessaris. 
 
Sotmès el punt primer a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, 
Villalonga, i l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, i Sres. 
Marí, Fajarnés, Cardona. 
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Sotmès el punt segon a votació és aprovat per unanimitat. 
 
Sotmès el punt tercer a votació és aprovat per unanimitat. 
 
Sotmès el punt quart a votació és aprovat per unanimitat. 
 
Sotmès el punt cinquè a votació és aprovat per unanimitat. 
 
Sotmès el punt sisè a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur 
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, 
Villalonga, i en contra dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, i Sres. 
Marí, Fajarnés, Cardona. 
 
6.8.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, per a la creació d'una oficina 
anticorrupció, tant per a l'Ajuntament com per a les empreses públiques. 
 
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 

 
 La corrupción es uno de los grandes problemas que afectan tanto a la sociedad como 
a la percepción que se tiene de la política. La erradicación de esta lacra debe ser una de las 
principales prioridades de cualquier equipo de gobierno. 
 
 La creación de esta Oficina Anticorrupción permitirá efectuar investigaciones internas 
y denuncias ante la justicia, lo cual será una herramienta decisiva en la prevención y 
erradicación de prácticas “inadecuadas” en la administración local, cuyo elevado coste acaba 
asumiendo la institución y por ende la ciudadanía. 
 
 Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 La creación de una Oficina Anticorrupción, tanto para el Ayuntamiento como para las 
Empresas Públicas, con las siguientes funciones: 
 

- Recibir las denuncias nominales o anónimas sobre actos susceptibles de ser 
considerados delictivos. 
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- Efectuar investigaciones internas y/o poner los hechos en conocimiento de las 

autoridades competentes. 
 

- Informar a la ciudadanía y funcionariado (muchas veces también víctimas de la 
corrupción) sobre los derechos y obligaciones en cuestiones legales relativas a la 
misma. 

 
- Promover la transparencia en el funcionamiento. 

 
- Redactar informes y ponerlos en conocimiento de la Fiscalía, en caso preciso. En 

el supuesto de apertura de procedimiento penal, colaborar con la institución 
afectada en defensa de sus intereses. 

 
 Dotar dicha oficina de los recursos humanos y materiales necesarios para poder 
llevar a cabo sus funciones con plenitud. 
 

Eivissa, a 29 de julio de 2015 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  Aquesta proposta és perquè l’Ajuntament creï la seua pròpia oficina de lluita 
anticorrupció, perquè hi hagi un òrgan que rebi les denuncies nominals o anònimes, sobre 
actes que puguin ser susceptibles de la comissió d’un delicte. Que aquesta mateixa entitat 
sigui la que pugui efectuar investigacions internes i que pugui denunciar directament davant 
fiscalia. Una funció d’aquesta entitat seria la d’informar a la ciutadania dels seus drets i 
obligacions. També aquesta oficina, hauria de promoure la transparència en el funcionament 
de l’Ajuntament. Una altra funció que també considera fonamental, és col·laborar amb la 
justícia. 
 
Sr. Gárriz:  La labor del personal de la casa és de total reconeixement, no pressuposant en 
cap dels seus membres ningun comportament desviat, il·legítim, deslleial i il·lícit. És més, en 
el cas del personal que específicament ha de supervisar i garantir el compliment de la 
legalitat, ho fa amb recursos molt limitats i amb un compromís personal, que per part del grup 
popular, queda fora de tot dubte. 
Desgraciadament i en alguns casos, la confluència de components d’interessos personals, 
professionals, econòmics i/o empresarials, han deixat de manifest que són capaços de forçar 
la legalitat quan aquestos mecanismes de control no són forts, i sobretot quan no estan 
coordinats, per això entenen que tots aquells mecanismes que aportin transparència, i 
permetin lluitar contra la corrupció de manera eficaç han de ser benvinguts, i interpretats com 
elements de reforcen les institucions, que empoderen al ciutadà i que ajuden a unir i 
coordinar esforços, facilitant i millorant el bon govern d’aquesta Corporació. 
 
Sr. Molina:  No és una moció en positiu, perquè s’ha dedicat a sembrar dubtes sobre tot el 
que ha passat en aquest Ajuntament durant els últims 20 anys. 
Un dels principals problemes per a la ciutadania és la corrupció, que per desgracia en aquest 
país ha estat a molts llocs, però pensa que no estat a l’Ajuntament d’Eivissa. 
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Per poder desenvolupar un projecte han de concórrer tres circumstàncies, ha de ser legal, ha 
de ser econòmicament possible i ha de ser oportú, i creu que cap d’aquestes tres coses es 
dóna en aquest cas. 
Llegint les competències que regula la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local, en cap punt parla d’oficines anticorrupció. 
El Sr. Villalonga pinta un Ajuntament que és com a Xicago dels anys 30, i aquest no és 
l’Ajuntament que ell viu, i creu que no és l’Ajuntament que viu el 99% de la ciutadania. 
Aquesta casa té recursos molt importants posats a disposició de què el que passa es faci 
d’acord amb la llei, es diuen serveis tècnics, serveis jurídics, intervenció, perquè les decisions 
que pren un govern local es prenen informades pel tècnic que sap de la matèria de què es 
tracti. Què està dient el Sr. Villalonga que aquests tècnics no fan la seua feina? Perquè fins 
ara l’estan fent, i l’equip de govern està molt tranquil de què totes les decisions que pren es 
fan d’acord amb la més estricta legalitat. Por anar al jutjat i presentar la denuncia que cregui 
oportuna, com ja ha fet, de manera que qui sigui responsable prengui les decisions que 
tengui que prendre. 
És a dir, l’estat de dret funciona, el ciutadà té nombrosos recursos per expressar la seua 
disconformitat per una decisió. 
 
Sr. Villalonga:  Desgraciadament, a part de què hi ha una sèrie de casos hi ha unes pèrdues 
econòmiques molt greus per a aquesta institució. Personalment no dubte del que facin els 
jutges ni del sistema judicial. 
El Sr. Molina diu que això no és legal, ni econòmic, ni oportú. No entén perquè no hi pot 
haver aquesta oficina, no veu l’argument jurídic en contra. Si per recuperar 10 milions 
inverteixen 100.000 euros, surt a compte, llavors tampoc entén perquè és inviable 
econòmicament. Considera que sí és oportú, perquè això ajudaria prevenir que el que ha 
passat en altres èpoques no continués. 
L’Ajuntament ha de vigilar per al compliment de la legalitat, i també ha d’ajudar a la justícia. 
No dubten de les persones dubten dels fets, i els fets diuen que hi ha coses que s’han fet 
malament. 
 
Sr. Gárriz:  El grup popular no entén que la creació d’una oficina anticorrupció, com un 
element que suplanti els mecanismes de control ja establers, sinó que ho entén com un 
element que complementa, reforça i coordina els elements que ja hi ha. Per tant, tal vegada 
pel grup popular, en aquest cas concret, no és objecte del debat entrar en el poder 
d’organització de l’administració, ni de com es podria articular això a efectes de gestió, sinó 
que és una proposta que tendria que anar més enllà, en el sentit de marcar línies en les que 
poder convergir i estar els diferents grups d’acord. 
Com a grup municipal popular no tenen problemes en recolzar aquelles iniciatives o 
propostes, venguin d’on venguin, si les entenen positives per a la ciutat i per als ciutadans. 
De fet així ho entenen, i a més ho volen deixar de manifest, perquè és part de la seua 
manera d’exercir de forma responsable i constructiva la labor d’oposició. Diu això perquè 
revisant documentació per veure com fixaven la seua posició amb respecte a aquesta 
proposta, han trobat que aquesta proposta com a concepte no és nova, i els pareix positiva. 
Els costaria entendre que no hi hagués un recolzament unànime a aquesta proposta. És cert 
que entenen que l’acord ha d’estar, des del punt de vista polític, a l’objectiu que estan 
buscant, que és evitar la corrupció. També troben en falta algun element, com per exemple, 
el nom “oficina d’anticorrupció”, perquè és pressuposa una situació que tal vegada no s’està 
donant, i que si s’està donant el sistema judicial és el que ha d’actuar, per tant el grup 
popular, parlaria d’una “oficina de coordinació i prevenció de la corrupció”, que creu que 
trasllada molt millor l’objectiu que estan buscant com a Corporació. 
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Per altra banda, també creu que seria positiu que aquestes propostes d’acord poguessin 
estar sotmeses a debat, i a l’enriquiment d’aquest text per part de la resta de grups. Per tant, 
entenen que s’hauria de revisar i sotmetre en aquests termes, les funcions d’aquesta oficina 
per part dels diferents grups polítics. No tenen inconvenient en recolzar aquesta proposta. 
 
Sr. Molina:  El Sr. Villalonga creu en el poder de la paraula, ara ha posat damunt la taula 10 
milions d’euros, d’on surten aquests 10 milions? Diu 10 milions d’euros, i de repent succeeix 
que l’Ajuntament té 10 milions d’euros que ha perdut per casos de corrupció, que per cert no 
existeixen. 
El Sr. Villalonga confia en la justícia espanyola salvat quan tanca els casos. Perquè el famós 
cas Eivissa Centre, que va ser tancat amb totes les seues conseqüències, el Sr. Villalonga 
opina que va ser mal tancat. 
En aquests moments hi pot haver 15 contenciosos en els quals està l’Ajuntament. Un 
contenciós és quan un particular o una empresa que treballa amb l’Ajuntament, creu que no 
s’han respectat els seus drets, exercint el seu dret va al jutjat del contenciós i presenta un 
recurs davant l’Ajuntament, i aquest és el funcionament normal d’aquest país. 
Francina Armengol, a l‘acord de govern amb Més per Mallorca, Més Menorca i Podem, està 
inclosa la creació d’una oficina anticorrupció d’abast Balear, on un ciutadà que cregués que a 
l’Ajuntament d’Eivissa poden ocórrer coses no molt clares, s’hi podria dirigir. 
La seua confiança en els treballadors de la casa és absoluta, i la seua invitació a qualsevol 
que pensi que s’han fet coses malament en aquesta casa, està que denunciïn. Està segur 
que Secretaria atendria qualsevol denuncia anònima o no anònima que arribés, i a part d’això 
ja ho ha dit, està el canal natural del Tribunal del Contenciós per contestar decisions 
administratives, i sinó està la Fiscalia. 
No creuen que sigui ni útil ni necessari, en aquest moment, ni econòmicament possible 
tampoc, que l’Ajuntament destini uns recursos que son molt limitats i que no poden créixer, 
entre altres coses, degut a la Llei que ha mencionat anteriorment, de Racionalització de 
l’Administració Pública, a part que oportunament que creuen que s’hagi de fer. 
 
Sotmès l’assumpte a votació, es desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, i a 
favor dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, Villalonga i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona. 
 
6.9.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d'acord, perquè l'Ajuntament efectuï la 
liquidació del contracte amb l'empresa "Park Control 2000 S.L." en un termini de sis mesos. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

 “D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,  

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares 

 
EXPONE 

 
 Que a fecha de hoy, el Ayuntamiento de Eivissa no ha liquidado el contrato de 
licitación de aparcamiento en zona azul a la empresa concesionaria Park Control 2000 S.L. 
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 Que dicha empresa concesionaria del servicio de aparcamiento de pago, efectuó 
compensaciones entre sus distintas concesiones sin poder realizarlas. 
 
 Que a dicha empresa, se le condonó inapropiadamente el impuesto de transmisiones 
patrimoniales. 
 
 Que los supuestos anteriores han causado un perjuicio económico al Ayuntamiento 
de Eivissa superior al millón de euros y que a fecha de hoy no se ha efectuado la liquidación 
de la concesión. 
 
 Que actualmente hay una causa penal, con imputados, que trata estas cuestiones y 
en la que el Ayuntamiento de Eivissa debe personarse para recuperar el perjuicio económico 
causado, en defensa de sus intereses y de la ciudadanía. 
 
 Es por lo que se 
 

SOLICITA 
 

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

PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 1.- Que el Ayuntamiento de Eivissa efectúe la liquidación del contrato de licitación con 
la empresa “Park Control 2000 S.L.” en el plazo máximo de seis meses. 
 
 2.- Que una vez efectuada dicha liquidación del contrato, el Ayuntamiento de Eivissa 
proceda a personarse en la causa penal “Park Control” en calidad de PERJUDICADO. 
 

Eivissa, a 29 de julio de 2015 
Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  El cas Park Control és un tema penal. El Sr. Molina ha parlat dels 
contenciosos que exigeixen una sèrie de requisits, i els penals són una altra sèrie de 
qüestions. Quan s’adverteix un delicte va per la via penal no pel contenciós. 
Aquesta proposta és perquè l’Ajuntament liquidi, finalment, els comptes de l’empresa Park 
Control 2000 SL, perquè una vegada que l’Ajuntament liquidi els comptes, es podria personar 
com a perjudicat com a perjudicat a la causa penal. 
 
Sra. Marí:  Es reserva la paraula per al segon torn, perquè li agradaria escoltar l’opinió del 
portaveu de l’altre grup que forma part del govern. 
 
Sr. Molina:  A l’any 2010 va ser quan el govern l’aleshores Alcaldessa Sra. Lurdes Costa, va 
rescatar la concessió de Park Control, empresa que havia guanyat un concurs públic i que no 
estava complint les seues obligacions amb l’Ajuntament. Es va tornar a treure a concurs 
públic que va ser adjudicat definitivament la primavera de 2012. 
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A l’acord de la Junta de Govern de 2010 es va determinar que una vegada acabada 
definitivament la relació amb Park Control, s’havia de procedir a la seua liquidació. 
A la legislatura passada, la portaveu del grup PSOE-Pacte, Sra. Lurdes Costa, al menys en 
tres ocasions, va preguntar a l’equip de govern quin era el motiu pel qual no s’havia procedit 
a la liquidació, manifestant l’interès en què aquesta liquidació es fes quan abans. Els motius 
que va adduir el govern anterior va ser que, donat que la situació estava subjudice, no 
pareixia oportú en aquell moment procedir a una liquidació, que llavors podria veure’s 
alterada per una resolució judicial. 
A judici de l’equip de govern, el que procediria en aquest moment, no sap si en un termini de 
sis mesos com diu el Sr. Villalonga a la moció, seria realitzar, com a mínim, una liquidació 
provisional del contracte amb Park Control, de manera que si hi ha o no quantitats que 
aquesta empresa degui a l’Ajuntament se li reclamin, i si finalment hi ha una decisió judicial 
que demani que se li reclami més quantitat o menys quantitat, que s’executi la decisió 
judicial. 
Quant al segon punt de la proposta, a judici del grup EPIC l’Ajuntament d’Eivissa està 
perjudicat per una decisió presa recolzada per informes dels tècnics la casa. L’equip de 
govern no se sent perjudicat per una decisió presa d’acord amb els informes de la casa. Si 
després en la seu del contenciós o en qualsevol altra, un jutge dictamina alguna cosa 
diferent, acceptaran o recorreran aquesta decisió. 
Per tant, demana al Sr. Villalonga que retiri el segon punt de la proposta d’acord, i si es 
canvia el termini màxim de mesos, per al termini mínim possible, si que estan d’acord en què 
es procedeixi a una liquidació provisional del contracte amb Park Control, i no tendrien 
problema en votar a favor. 
 
Sr. Villalonga:  La qüestió és que a la causa penal també hi està personada l’empresa, i a 
través de la causa penal és la forma de recuperar els diners. L’Ajuntament està perjudicat 
perquè ha perdut més d’un milió d’euros amb això, i que s’han de recuperar aquests diners. 
Està d’acord que es modifiqui el termini de sis mesos per “a la major brevetat que sigui 
possible”. Demana que es votin els punt per separat. 
 
Sra. Marí:  Demana que una vegada que estigui liquidat, sol·licitaran que la certificació de la 
liquidació s’enviï al Jutjat. El seu grup s’abstindrà. 
 
Sr. Molina:  Entén que el Sr. Villalonga no retira el segon punt de la moció. El seu grup votarà 
en contra de la moció en el seu conjunt, perquè els hi pareix ofensiva i innecessària. 
Entén els arguments de la Sra. Marí, creuen que es podria realitzar una liquidació 
provisional, a expenses de què, si al final hi ha un tribunal que ha de dictaminar alguna cosa, 
acceptar la seua decisió. 
Quan es faci aquesta liquidació sabran si aquest milió d’euros del que parla el Sr. Villalonga, 
existeix o no. Lògicament si aquesta liquidació dóna un saldo positiu a favor de l’Ajuntament, 
es farà tot el possible per cobrar-lo sense cap dubte. 
 
Sotmès el punt primer a votació, és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, 
l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, i Sres. Marí, 
Fajarnés, Cardona, i a favor del Sr. Villalonga. 
 
Sotmès el punt segon a votació, és desestimat amb els vots en contra dels Srs. Ruiz, Molina, 
Tur Cardona, Perea, Ribas, Hinojo, Sres. Boned, García, López, Torres, Corral, Mengual, 
l’abstenció dels Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de Lima, i Sres. Marí, 
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Fajarnés, Cardona, i a favor del Sr. Villalonga. 
 
 
7è. Decrets i comunicacions : 
 
7.1.- Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna 
compte de que està a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, 
per al seu coneixement. En queden assabentats. 
 
7.2.- Donar compte del Decret de modificació del d'Organització Municipal. 
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 

“DECRET.- Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 24 de juny de 2015 es va establir 
l’organització i el règim de delegacions de l’Ajuntament.  
 
 Considerant convenient la modificació d’algunes de les delegacions realitzades 
mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació vigent en matèria 
de Règim Local, en concret els articles  25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i 
de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de Bases 
de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i de 
conformitat al previst a l’article 114 del citat RD 2568/1986 de 28 de novembre en el que 
s’estableix que la revocació o modificació de les delegacions haurà d’adoptar-se amb les 
mateixes formalitats que les exigides pel seu atorgament RESOLC: 
 
 PRIMER.- Revocar la delegació genèrica efectuada a la tercera Tinent d’Alcalde Sra. 
Elena López Boned en matèria de manteniment de parcs i jardins, assumint les atribucions 
anteriorment delegades a la Sra. López en aquesta matèria, la Regidora Sra. Montserrat 
Garcia Cuenca. L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la 
tramitació dels procediments relatius a la matèria objecte de delegació, la realització de 
contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin 
contra els acords dictats. 
 
 SEGON.- Revocar la delegació genèrica efectuada a la tercera Tinent d’Alcalde Sra. 
Elena López Boned en matèria de manteniment i reparació d’edificis municipals, assumint les 
atribucions anteriorment delegades a la Sra. López en aquesta matèria, la Regidora Sra. 
Estefania Torres Sánchez. L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris 
per a la tramitació dels procediments relatius a la matèria objecte de delegació, la realització 
de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin 
contra els acords dictats. 
 
 TERCER.- Acordar que les escoletes municipals s’englobin dins l’àrea de benestar 
social, la gestió de la qual  està  delegada en el segon Tinent d’Alcalde Sr. Juan Ribas 
Ferrer. 
 
 QUART.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui 
al Regidors i a les dependències afectades i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí 
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Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la 
data de signatura del mateix. 
 

Eivissa a  
 
  L’ALCALDE,      En don fe 
        EL SECRETARI-ACCTAL., 
 
(document signat electrònicament al marge)  (document signat electrònicament al marge)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.3.- Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Popular, en el qual comuniquen els 
representants del seu grup a les comissions informatives i òrgans col·legiats. 
 
Donat compte de l’escrit del tenor literal següent: 
 
“Dª VIRGINIA MARÍ RENNESSON,  portaveu del Grup Municipal Popular d’aquest 
Ajuntament d’Eivissa, per donar compliment al que es disposa en l’article 125.c del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), comuniquen a la Presidència 
d’aquesta Corporació els representants d’aquest grup polític en les comissions informatives: 
 
Àrea econòmica i d’Administració Municipal: 
 
Titulars: 
Sra. Maria Fajarnés Costa 
Sr. Pablo Gárriz Galván 
Sr. Alejandro Minchiotti Fábregas 
 
Suplents: 
Sra. Virginia Marí Rennesson 
Sr. Juan José Tur Ripoll 
Sr. Jacobo Marí Varela de Limia 
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat: 
 
Titulars: 
Sra. Virginia Marí Rennesson 
Sr. Juan Flores Jiménez 
Sr. Pablo Gárriz Galván 
 
Suplents: 
Sr. Juan José Tur Ripoll 
Sr. Jacobo Marí Varela de Limia 
Sra. Maria Fajarnés Costa 
 
Àrea de Benestar Social i Serveis a les Persones: 
 
Titulars: 
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Sra. Lourdes Cardona Ribas 
Sr. Jacobo Marí Varela de Limia 
Sr. Juan José Tur Ripoll 
 
Suplents: 
Sr. Alejandro Minchiotti Fábregas 
Sr. Juan Flores Jiménez 
Sra. Maria Fajarnés Costa 
 
D’igual forma posen en el seu coneixement que per acord adoptat per les persones que 
conformen aquest grup es designen els següents representants en els òrgans col·legiats que 
a continuació es relacionen: 
 
Patronat Municipal de Música: 
 
Titular: 
Sra. Virginia Marí Rennesson 
 
Suplent: 
Sr. Alejandro Minchiotti Fábregas 
 
Patronat d’Esports: 
 
Titular: 
Sr. Juan José Tur Ripoll 
 
Suplent: 
Sr. Pablo Gárriz Galván 
 
Patronat del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa: 
 
Titular: 
Sr. Alejandro Minchiotti Fábregas 
 
Suplent: 
Sra. Virginia Marí Rennesson 
 
Consell Escolar Municipal: 
 
Titular: 
Sr. Jacobo Marí Varela de Limia 
 
Suplent: 
Sra. Lourdes Cardona Ribas 
 
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat: 
 
Titular: 
Sra. Maria Fajarnés Costa 
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Suplent: 
Sra. Virginia Marí Rennesson 
 
Consell Municipal d’Acció Social: 
 
Titular: 
Sra. Lourdes Cardona Ribas 
 
Suplent: 
Sr. Jacobo Marí Varela de Limia 
 
Consell Municipal de Participació Ciutadana: 
 
Titular: 
Sr. Juan Flores Jiménez 
 
Suplent: 
Sr. Juan José Tur Ripoll 

En Eivissa, a 1 de juliol 2015 
VIRGINIA MARÍ RENNESSON 

Portaveu del Grup Municipal Popular 
Ajuntament d’Eivissa” 

 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.4.- Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Socialista, en el qual comuniquen el 
portaveu del seu grup. 
 
Donat compte de l’escrit del tenor literal següent: 
 
“Rafael Ruiz González,  en nom del grup municipal Socialista de l’Ajuntament d’Eivissa, 
comunica que el portaveu de l’esmentat grup és el Sr. Ildefonso Molina Jiménez i la portaveu 
suplent la Sra. Elena López Bonet. 
 
Eivissa, 1 de juliol de 2015 
Sgt. Rafael Ruiz Gonzaléz” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.5.- Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Socialista, en el qual comuniquen els 
membres adscrits a cadascuna de les comissions informatives. 
 
Donat compte de l’escrit del tenor literal següent: 
 
“Rafael Ruiz González,  en nom del grup municipal Socialista de l’Ajuntament d’Eivissa, 
comunica que els membres del seu grup adscrits a cadascuna de les comissions 
informatives són els següents: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA I D’ADMINISTRACIÓ MU NICIPAL: 
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Sr. Ildefonso Molina Jiménez. Suplent: Sra. Montserrat García Cuenca. 
Sra. Estafanía Torres Sánchez. Suplent: Sr. Agustín Perea Montiel 
Sra. Elena López Bonet. Suplent: Sra. María del Carmen Boned Verdera 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:  
 
Sra. Elena López Bonet. Suplent: Sr. Ildefonso Molina Jiménez 
Sr. José Juan Tur Cardona. Suplent: Sra. María del Carmen Boned Verdera 
Sra. Montserrat García Cuenca. Suplent: Sra. Estafanía Torres Sánchez 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I SERVEIS A  LES PERSONES: 
 
Sr. José Juan Tur Cardona. Suplent: Elena López Bonet 
Sra. María del Carmen Boned Verdera. Suplent: Estafanía Torres Sánchez 
Sr. Agustín Perea Montiel. Suplent: Ildefonso Molina Jiménez 
 
Eivissa, 29 de juny de 2015 
Sgt. Rafael Ruiz Gonzaléz” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.6.- Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Guanyem, en el qual comuniquen el 
portaveu del seu grup. 
 
Donat compte de l’escrit del tenor literal següent: 
 
“Juan Ribas Ferrer,  en nom del grup municipal Guanyem Eivissa, comunica que el portaveu 
de l’esmentat grup és el Sr. Juan Ribas Ferrer i la portaveu suplent la Sra. Gloria Corral 
Joven. 
 
Eivissa, 1 de juliol de 2015 
Sgt. Juan Ribas Ferrer” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.7.- Donar compte de l'escrit del Grup Municipal Guanyem, en el qual comuniquen els 
membres adscrits a cadascuna de les comissions informatives. 
 
Donat compte de l’escrit del tenor literal següent: 
 
“Juan Ribas Ferrer,  en nom del grup municipal Guanyem Eivissa, comunica que els 
membres del seu grup adscrits a cadascuna de les comissions informatives són els 
següents: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA I D’ADMINISTRACIÓ MU NICIPAL: 
 
Sr. Juan Ribas Ferrer. Suplent: Gloria Corral Joven 
Sr. Juan José Hinojo Domene. Suplent: Vicenta Mengual Llull 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:  
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Sr. Juan José Hinojo Domene. Suplent: Juan Ribas Ferrer 
Sra. Gloria Corral Joven. Suplent: Vicenta Mengual Llull 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL I SERVEIS A  LES PERSONES: 
 
Sr. Juan Ribas Ferrer. Suplent: Gloria Corral Joven 
Sra. Vicenta Mengual Llull. Suplent: Juan José Hinojo Domene 
 
Eivissa, 29 de juny de 2015 
Sgt. Juan Ribas Ferrer” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.8.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de resolució d'expedient disciplinari, amb sanció de 
separació del servei d'un funcionari municipal. 
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 
“DECRET: 
 
1.- Atès que per decret d'Alcaldia de data 25 de agost de 2014 es va incoar expedient 
disciplinari al Sr. Juan Jose Torres Cardona, amb DNI 18024947-P, funcionari de la plantilla 
d'aquest ajuntament, amb categoria de Policia Local que ocupa el lloc d'Agent de Policia, per 
a l'esclariment dels fets indicats a l'informe emès per la Cap de la Policia Local, de data 8 de 
maig de 2014, la determinació de les presumptes responsabilitats que poguessin derivar-se i 
es va designar com a Instructor del procediment el Sr. Francisco Javier Verdugo Sedas. 
 
2.- Atès que el decret d’incoació de l’expedient disciplinari va ser notificat en forma al 
presumpte inculpat, i que no es va produir la recusació de la designació de l'instructor. 
 
3.- Atès que un cop s'ha seguit el procediment amb les formalitats reglamentàries 
preceptives, l'instructor ha dut a terme les actuacions necessàries per tal de comprovar i 
determinar si els fets poden constituir falta administrativa, i que en haver finalitzat el període 
d’instrucció, s’ha procedit a formalitzar la proposta de resolució de data 2 de març de 2015 
que es transcriu a continuació: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DECPOL 2014 /1128 
 
Consideraciones previas.  
 
Efectuadas cuantas actuaciones constan en el expediente disciplinario iniciado contra el 
Agente de la Policía Local d´Eivissa con C.P. nº 180, Sr. JUAN JOSÉ TORRES CARDONA 
por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de Agosto de 2014, y según el escrito del Secretario del 
Juzgado de lo Penal nº 2 de Ibiza de fecha 6 de mayo de 2014, en el cual certifica la 
existencia de sentencia firme condenatoria sobre el Sr. Torres Cardona, cabe calificar dichos 
hechos como constitutivos de falta MUY GRAVE, prevista en el artículo 68.b de la Ley 
4/2013, de 17 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears: “haber 
sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso relacionado con el servicio 
o que cause grave perjuicio a la administración o a las personas”., vista la documentación 
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que obra en el expediente, efectuadas las actuaciones que el Instructor ha tenido por 
convenientes, entre ellas la perceptiva citación y toma de declaración del imputado, 
estudiada toda la documentación para llegar a unas conclusiones y unas propuestas 
definitivas que tengan la base en la más estricta objetividad y, por encima de todo, con la 
máxima sujeción a la legalidad vigente por la que se rige el procedimiento sancionador de los 
funcionarios públicos, así como la calificación de la falta cometida por la persona imputada. 
 
Antecedentes de hecho.  
 
1. Por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de Agosto de 2014, se imputa al Agente de la Policía 
Local C.P. nº 180, Sr. JUAN JOSÉ TORRES CARDONA por la presunta comisión de falta 
MUY GRAVE, prevista en el artículo 68.b de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de Coordinación 
de las Policías Locales de las Illes Balears: “haber sido condenado en virtud de sentencia 
firme por un delito doloso relacionado con el servicio o que cause grave perjuicio a la 
administración o a las personas”, el cual presentó escrito de alegaciones con fecha 12 de 
Septiembre de 2014 en el cual hace constar en primer lugar no encontrarse en condiciones 
psíquicas adecuadas para ejercer su defensa, que fue condenado erróneamente, que se 
encontraba sin dinero para pagar a un abogado para su defensa y que se encontraba a la 
espera de resolución administrativa sobre su pase a segunda actividad sin destino por 
enfermedad, al cual se le contestó en los siguientes términos: 
 
 a. Que no justificaba documentalmente su situación de incapacidad psíquica.  
 
 b. Que la sentencia condenatoria es firme y que no compete a este instructor entrar en lo 
acertado o no de la misma.  
 
 c. Que la presencia de abogado no es preceptiva en este tipo de procedimiento.  
 
 d. Que encontrarse a la espera de resolución sobre su situación administrativa no afecta 
al desarrollo del presente procedimiento.  
 
2. El Instructor citó en tiempo y forma al Sr. Torres Cardona al objeto de tomarle declaración, 
de acuerdo con lo que establece al respecto la Ley 4/2013, de 17 de julio, de Coordinación 
de las Illes Balears en su capítulo IV, procedimientos disciplinarios, sección 3. En el 
momento de la declaración manifiesta que no desea contestar a ninguna de las preguntas 
que se le realicen, aportando manuscrito/declaración el cual consta en el expediente, y 
demás documentación.  
 
Fundamentos de derecho.  
 
A tal fin se ha procedido a analizar los hechos imputados tanto a la luz de las pruebas 
testificales realizadas como del resto de actuaciones que figuran en el expediente, y a su 
valoración por este Instructor, con las consideraciones siguientes. 
 
1. Considerando probado que el Sr. TORRES CARDONA ha sido condenado por sentencia 
firme según la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Ibiza de fecha 11 de octubre de 
2012.  
 
2. Considerando probado que el Sr. TORRES CARDONA, ha incurrido en una falta calificada 
como muy grave prevista en el artículo 68.b de la Ley 4/2013 de 17 de julio de Coordinación 
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de las Policía Locales de las Illes Balears.  
 
3. Estimando este Instructor que el Sr. TORRES CARDONA ha causado un grave perjuicio 
para la administración en primer lugar debido al grave menoscabo sufrido en la imagen del 
cuerpo por dicha condena; no debemos olvidar que el expedientado forma parte del cuerpo 
de la Policía Local de Eivissa, una de cuyas principales funciones, como cuerpo de 
seguridad, consiste precisamente en velar por la seguridad de las personas, y este tipo de 
comportamientos totalmente contrarios al que debería ser el de un agente de la autoridad 
influye directamente en la percepción que los ciudadanos deben tener de los cuerpos de 
seguridad en general y de la policía local de Eivissa en particular. Más si tenemos en cuenta 
que el legislador incluyó este delito en el Libro II, capítulo III del título VI del Código Penal 
bajo el epígrafe de “delitos contra la libertad”; resultando totalmente inaceptable que quien, 
por mandato constitucional, tiene la obligación de “proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades”, atente contra las mismas.  
 
4. Estimando este Instructor por otra parte que como refuerzo de la calificación como falta 
muy grave y como consecuencia de los motivos enunciados, no cabe duda de que se ha 
producido a la persona coaccionada un grave perjuicio, al no permitirle desarrollar su vida 
con la normalidad que cualquier persona debería hacerlo.  
 
5. Estimando este Instructor que ha existido intencionalidad por parte del Sr. Torres Cardona 
ya que así consta en la sentencia del Juzgado de lo penal nº 2 de Eivissa, sentencia nº 
236/12.  
 
6. Estimando este Instructor que no cabe valorar la declaración manuscrita aoportada en el 
momento de la prueba testifical del SR. TORRES CARDONA, ya que en todo momento 
dichas alegaciones hacen referencia a los hechos ya sentenciados en el Juzgado de lo penal 
nº 2 de Eivissa.  
 
7. Estimando este Instructor que no cabe valorar la documentación médica aportada en el 
momento de la testifical del SR. TORRES CARDONA, ya que el expediente disciplinario se 
basa en una sentencia firme del Juzgado de lo penal nº 2 de Eivissa.  
 
8. Estimando este Instructor que para la graduación de la sanción se ha tenido en cuenta el 
historial profesional del SR. TORRES CARDONA, derivado de la solicitud de la conducta 
laboral de fecha 25 de Noviembre de 2014, y que en dicha contestación se reseña: 
 
 a. Que en fecha 10 de marzo de 2010 se le incoa expediente disciplinario por infracción 
al artículo 59 apartados 5 y 7 de la Ley 6/2005 de Coordinación de Policías Locales de las 
Illes Balears, siendo sancionado con seis meses de suspensión, desde el día 17 de marzo al 
16 de septiembre de 2010.  
 
 b. Que en fecha 31 de marzo de 2011 se decreta apertura de expediente disciplinario por 
hechos puestos en conocimiento del Ayuntamiento de Eivissa por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, en los que las citadas Fuerzas imputaban al SR. Torres Cardona, a 
través de ocho atestados, infracciones penales calificadas en los artículos 185 y 186 de la 
Ley orgánica 10/1995 del código Penal cometidas entre los años 2006 y 2011, siendo 
decretada al mismo tiempo la suspensión provisional de empleo y sueldo. En fecha 28 de 
agosto de 2014, tras la información recibida por el instructor del expediente disciplinario, 
fueron archivados todos los procedimientos judiciales abiertos contra el Sr. Torres Cardona y 
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por ello se decretó el archivo del expediente disciplinario y su reincorporación al trabajo.  
 
 c. En fecha 8 de mayo de 2014, tras recibir notificación del secretario del juzgado de lo 
penal nº 2 de ibiza en el cual certifica la existencia de sentencia firme condenatoria num. 
236/12 sobre el Sr. Torres Cardona como autor de un delito continuado de coacciones, el 
inspector jefe de la policía Local de Eivissa solicita apertura de expediente disciplinario y la 
suspensión provisional de funciones hasta la resolución del mismo.  
 
 d. Como consecuencia de lo anterior, a día de hoy el Sr. Torres Cardona no ha llegado a 
reincorporarse a su puesto de trabajo al concatenarse el archivo del expediente disciplinario 
incoado en marzo de 2011 y la apertura del expediente disciplinario incoado en agosto de 
2014.  
 
Expuesto cuanto antecede procede formular ante la Alcaldía la siguiente Propuesta de 
Resolución: 
 
Propuesta de Resolución.  
 
PRIMERO.- Declarar responsable al Sr. JUAN JOSÉ TORRES CARDONA de una falta por 
haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso relacionado con el 
servicio o que cause grave perjuicio a la administración o a las personas, tipificada como 
FALTA MUY GRAVE por el artículo 68, apartado b, de la Ley 4/2013 de 17 de julio, de 
Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears. 
 
SEGUNDO.- Imponer la sanción correspondiente a dicha falta, en aplicación del 
artículo71,1,a, de la Ley 4/2013 de 17 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de las 
Illes Balears, consistente en la separación del servicio o la revocación del nombramiento del 
personal funcionario interino. 
 
Alegaciones y consulta del expediente.  
 
Notifíquese esta Propuesta de Resolución a la persona interesada, el Sr. JUAN JOSÉ 
TORRES CARDONA, para que pueda formular alegaciones y presentar los documentos u 
otros elementos de juicio que estime pertinentes en el término de diez días contadores desde 
el siguiente de haber recibido la notificación, según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 
4/2013 de 17 de julio de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears.  
 
Eivissa, 17 de febrero de 2015 El Instructor Fdo. Fco Javier Verdugo Sedas.” 
 
4.- Atès que, de conformitat amb l’article 43 del Reial decret 33/1986, de 10 de gener, pel 
qual s’aprova el reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l'administració de l'Estat, 
l'instructor notificà la proposta de resolució al Sr. Juan José Torres Cardona el dia 3 de març 
2015, a fi que efectués les al·legacions que considerés adients per a la seva defensa. 
 
5.- Vistes les al·legacions a la proposta de resolució presentades el dia 13 de març de 2015 
(RGE núm. 6282) pel Sr. Juan José Torres Cardona. 
 
6.- Vist l'escrit de l'instructor de data 18 de març de 2015 mitjançant el qual es remet 
l'expedient disciplinari a la Regidoria de Recursos Humans.  
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7.- Vist l'informe de l'instructor de l'expedient de data 15 d'abril de 2015 en relació amb les 
al·legacions presentades pel Sr. Juan José Torres Cardona mitjançant el qual es ratifica en 
les conclusions recollides en la proposta de resolució de data 17 de febrer de 2015, del tenor 
literal següent: 
 
“Contestació escrit d’Al·legacions del Senyor Juan José Torres Cardona de data 13/03/2015 
en referència a la proposta de resolució a l’expedient 2014-1128 de data 17 de febrer de 
2015. 
 
EXPÒS:  
 
1. Que el Sr. Francisco Javier Verdugo Sedas pertany a l’equip d’assessors especialistes 
nomenat per la Conselleria d’Interior segons resolució de data 16 de novembre de 2007.  
 
2. Que va ser notificat per decret d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Eivissa amb data 25 d’agost de 
2014, amb registre de sortida núm 2014-S-RC-3982 de 2 de setembre de 2014 com a 
instructor de l’expedient disciplinari incoat al Sr. Juan José Torres Cardona amb C.P. 180, 
agent de Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa. 
 
informo:  
 
Que, vistes les al·legacions presentades pel Senyor Juan José Torres Cardona, funcionari de 
la policia local d’Eivissa amb C.P. 180, en referència a la proposta de resolució a l’expedient 
2014-1128, em ratifico en les conclusions recollides en la proposta de resolució de data 17 
de febrer de 2015. 
 
La qual cosa se us comunica per al seu coneixement i efectes oportuns.- Eivissa a 15 de 
abril de 2015.-Fco. Javier Verdugo Sedas.” 
 
8.- Atès que a la vista de l’expedient es considera que la proposta de resolució realitzada per 
l'instructor s'ajusta a tots els principis del règim disciplinari previstos en el capítol IV del títol 
VII de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, 
així com també en el capítol I del títol X de la Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública 
de les Illes Balears, i atès que la sanció proposada està totalment motivada. 
 
9.- Atès que una vegada examinades les actuacions practicades s’està d’acord amb la 
proposta de resolució formulada per l'instructor, en el sentit que queda acreditada la 
conducta imputada, i es considera conforme a dret la tipificació de les faltes i la sanció 
proposada. 
 
10.- Atès el que disposen els arts. 40.1, lletra c), de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic (EBEP), 144.1 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública 
de la CAIB, i 45, 48, 49 i 51 del RD 33/1986, de 10 de gener, pel qual s’aprova el reglament 
de règim disciplinari dels funcionaris de l’Administració de l’Estat; 
 
11.- Atès que en el decret d'Alcaldia de data 25 de agost de 2014, mitjançant el qual es va 
incoar expedient disciplinari al Sr. Juan Jose Torres Cardona, també es va acordar com a 
mesura provisional la seva suspensió provisional de funcions i retribucions a partir del dia 
següent de la notificació d'aquesta resolució en atenció al que disposa l'article 89 de la Llei 
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 
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12.- Vist el que prescriu l'apartat tercer de l'article 89 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que es transcriu a continuació:  
 
“En la resolució definitiva de l’expedient s’ha de fer una declaració expressa respecte de les 
mesures cautelars adoptades durant la seva tramitació, declarant que s’han d’abonar pel 
compliment de la sanció imposada si aquesta és de suspensió de funcions, o bé, si 
l’expedient conclou sense declaració de responsabilitat disciplinària, computant el temps de 
suspensió provisional com de servei actiu i amb reconeixement de tots els drets econòmics, 
excepte si ha de passar a suspès ferm de funcions com a conseqüència de condemna 
criminal que afecti la seva condició de funcionari i derivi dels fets que varen motivar l’adopció 
de la mesura cautelar; en aquest cas, la suspensió provisional li serà d’abonament per al 
compliment de la pena, amb l’autorització prèvia del tribunal sentenciador. 
 
No serà procedent el reconeixement de temps ni de cap dret a l’afectat per la suspensió 
provisional si s’imposa la sanció de separació del servei [...].” 
 
13.- Vist l’informe del responsable de gestió de Recursos Humans, emès el 19 de maig de 
2015, que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME 
 
Assumpte: Retribucions bàsiques que ha percebut el Sr. Juan José Torres Cardona durant el 
període que ha estat en situació de suspensió provisional de funcions i retribucions com a 
mesura provisional acordada en data 25.08.2014 (exp. Gestiona 11281/2014) 
 
El present informe s'emet a petició verbal de l'alcaldessa per poder resoldre l'expedient 
disciplinari incoat en data 25.08.2014 al Sr. Juan José Torres Cardona 
 
Examinada la documentació que consta en aquest departament, inform: 
 
1. Per decret d'Alcaldia de data 25 d'agost de 2014 es va resoldre incoar expedient 
disciplinari al Sr. Juan José Torres Cardona, amb DNI 18024947-P, funcionari de carrera de 
l'Ajuntament d'Eivissa, com a agent de la policia local, per una presumpta falta molt greu 
consistent en haver estat condemnat en virtut de sentència ferma per un delicte dolós 
relacionat amb el servei o que causi greu perjudici a l’administració o a les persones (article 
68, lletra b, de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes 
Balears). 
 
2. Mitjançant el mateix decret es va acordar com a mesura provisional la suspensió 
provisional de funcions i retribucions del Sr. Juan José Torres Cardona, a partir del dia 
següent de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 89 de la Llei 4/2013, 
de 17 de juliol. 
 
3. Durant el període que el Sr. Juan José Torres Cardona ha estat en la situació de 
suspensió provisional, és a dir, des del dia 4 de setembre de 2014, que és el dia següent de 
la notificació del decret d'Alcaldia referenciat abans, fins a data d'avui (dia 19 de maig de 
2015, el Sr. Juan José Torres Cardona ha percebut les retribucions bàsiques que a 
continuació s'indiquen, en base al que disposa l'article 89.2, lletra d), de la Llei 4/2013, de 17 
de juliol: 
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Any  Concepte   Import 
2014  Sou base   2.808,08 
   Triennis       656,88 
   Paga extra      416,98 
   Total brut   3.881,94 
   S.Social      347,41 
   I.R.P.F.      438,01 
   Total líquid   3.096,52 
 
2015  Sou base   2.880,08 
   Triennis       673,72 
   Total brut   3.553,80 
   S.Social      356,32 
   I.R.P.F.      650,35 
   Total líquid   2.547.13 
   Total líquid a tornar 5.643,65 
 
Eivissa, 
El responsable de gestió de Recursos Humans 
(document signat electrònicament al marge)” 
 
14.- D’acord amb els antecedents assenyalats i i en virtut de les facultats que m’atorga 
l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Declarar el funcionari municipal Juan José Torres Cardona, amb DNI 18024947-P, 
que ocupa el lloc de treball d'Agent de policia local, autor i responsable d'una falta de 
caràcter molt greu contemplada en l'article 68, lletra b), de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears: “Haver estat condemnat en virtut de 
sentència ferma per un delicte dolós relacionat amb el servei o que causi greu perjudici a 
l’administració o a les persones”. 
 
SEGON.- Imposar al funcionari municipal Juan José Torres Cardona la sanció prevista en 
l'article 71.1, lletra a), de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals 
de les Illes Balears, que consisteix en la separació del servei. 
 
TERCER.- Exigir al Sr. Juan José Torres Cardona el reintegrament de les retribucions 
bàsiques que ha percebut durant el període que ha estat en situació de suspensió provisional 
de funcions i retribucions com a mesura provisional que es va acordar en data 25 d'agost de 
2014, que ascendeixen a 5.643,65 euros. 
 
QUART.- Acordar l'execució de la sanció a partir del dia següent a la notificació d'aquesta 
resolució a l'inculpat. 
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l'inculpat, al cap de la policia local, així com també 
al president de la junta de personal als efectes oportuns. 
 
SISÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació. 
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SETÈ.- Anotar aquesta sanció disciplinària a l’expedient personal respectiu amb indicació de 
les faltes que la motivaren.  
 
VUITÈ.- Informar a la persona interessada que en contra d'aquesta resolució, que posa fi a la 
via administrativa, es pot interposar: 
 
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut 
la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de 
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un 
mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, 
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del 
dia següent a la desestimació presumpta. 
 
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

Eivissa 
 
           En don fe 
  L'ALCALDESSA       EL SECRETARI ACCTAL. 
 
(document signat electrònicament al marge)  (document signat electrònicament al marge)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.9.- Donar compte del Decret del Patronat Municipal d'Esports de Generació de Crèdits per 
ingressos núm. 1/2015. 
 
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. 1/2015, 
per import de VINT-I-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENT A-TRES 
CÈNTIMS (26.736,33 €), dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports per a 
l’any 2015. 
 

Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aporva 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. 
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Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, 
existint 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. 
1/2015 dins del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports vigent, per import de 26.736,33 
€, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents modificacions: 
 

ESTAT D’INGRESSOS  

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
MODIFICACIÓ 

131301 Ingressos Escoles  Estiu 2015 26.736,33 

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 26.736,33 
 

ESTAT DE DESPESES  

PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈDIT     
GENERAT 

34000 -14300 Altre personal esports 19.826,75 

34000 -16001 Seg.social altre personal esports 6.909,58 

TOTAL CRÈDITS GENERATS 26.736,33 
 
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 PRESIDENT,     Davant meu, 
            EL SECRETARI, 
(Document signat electrònicament al marge)    (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.10.- Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 9/2015.  
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 
“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; en virtut de les 
atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 13 d’agost de 2014, amb 
aquest decret vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per 
transferències núm. 9/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:  
 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 
 

PARTIDES A INCREMENTAR:   
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PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
   
15320-61900 Inversió reposició barris d’Eivissa 202.722,91 
17200-60900 Inversió equipaments platges 33.290,49 

   
 TOTAL INCREMENTS.................................. ...... 236.013,40 

 
PARTIDES A MINORAR:   
   
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
   
16500-47900 Subvenció a l’explotació enllumenat 236.013,40 

   
 TOTAL MINORACIONS................................. ..... 236.013,40 

 
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, 
  LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA,       EL SECRETARI ACCTAL. 
 (Document signat electrònicament al marge)        (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.11.- Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 10/2015.  
 
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. 10/2015, 
per import de VINT-I-UN MIL SIS-CENTS EUROS (21.600,00 €) dins del vigent Pressupost 
Ordinari de la Corporació per a l’any 2015. 
 

Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aporva 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. 

 
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; en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de 
data 13 d’agost de 2014, vinc en aprovar l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos 
núm. 10/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent, per import de 
21.600,00 €, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents 
modificacions: 
 

ESTAT D’INGRESSOS  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
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MODIFICACIÓ 
145051 Altres subvencions personal SOIB 21.600,00 

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 21.600,00 
 

ESTAT DE DESPESES  

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
MODIFICACIÓ 

24100-14300 Altre personal programes SOIB 7.688,92 
24100-16000 Seguretat social altre personal SOIB 13.911,08 

TOTAL CRÈDITS GENERATS 21.600,00 
 
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. 
 
  LA TINENT D’ALCALDE DELEGADA     EL SECRETARI ACCTAL. 
             María Fajarnés Costa           Joaquim Roca Mata 
(Document signat electrònicament al marge)         (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.12.- Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 11/2015. 
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 
“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 vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències 
núm. 11/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:  
 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 
 

PARTIDES A INCREMENTAR 

APLICACIÓ DENOMINACIÓ IMPORT 

24100-16000 Seguretat social altre personal SOIB 2.855,00 

 TOTAL INCREMENTS 2.855,00 
 

PARTIDES A MINORAR 

APLICACIÓ DENOMINACIÓ IMPORT 

17000-13000 Retribucions bàsiques medi ambient 2.855,00 
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 TOTAL MINORACIONS 2.855,00  
 
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, 
            L’ALCALDE,         EL SECRETARI ACCTAL. 
(Document signat electrònicament al marge)         (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.13.- Donar compte del Decret de Generació de Crèdits per ingressos núm. 12/2015.  
 
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. 12/2015, 
per import de CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS (54.351,36 €) dins del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació 
per a l’any 2015. 
 

Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aporva 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. 

 
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. 
12/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent, per import de 
54.351,36 €, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents 
modificacions: 
 

ESTAT D’INGRESSOS  

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
MODIFICACIÓ 

139905 Altres ingressos joventut 40.470,53 
139908 Altres ingressos arxiu/biblioteca 301,50 
142091 Transferències eleccions Admó.General Estat 9.579,33 
146600 Transf.altres entitats que agrupen municipis 4.000,00 

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS 54.351,36 
 

ESTAT DE DESPESES  

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
MODIFICACIÓ 

32600-22799 Treballs altres empreses Pla Drogues 2.000,00 
33000-14304 Altre personal Escola Estiu Joventut 30.486,24 
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33000-16006 Seg.social personal Escola Estiu Joventut 9.984,29 
33210-22799 Treballs altres empreses biblioteca 301,50 
92000-22705 Despeses diverses eleccions 9.579,33 
92003-62600 Equips processos informació 2.000,00 

TOTAL CRÈDITS GENERATS 54.351,36 
 
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. 
 
              L’ALCALDE,       EL SECRETARI ACCTAL. 
(Document signat electrònicament al marge)         (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.14.- Donar compte del Decret de Modificació Pressupostària núm. 13/2015. 
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 
“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 vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències 
núm. 13/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:  
 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 
 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES 

APLICACIÓ DENOMINACIÓ IMPORT 

91200-100 Retribucions òrgans de govern 87.004,00 

91200-16000 Seg.social òrgans de govern 47.853,00 

 TOTAL INCREMENTS 134.857,00 
 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES 

APLICACIÓ DENOMINACIÓ DISMINUCIÓ  

15000-13000 Retribucions bàsiques urbanisme 12.600,00 

15000-13002 Altres remuneracions urbanisme 11.200,00 

15000-16001 Seg.social laboral urbanisme 6.257,00 

17000-13002 Altres remuneracions medi ambient 4.300,00 

91200-110 Retribucions personal eventual gabinet 20.500,00 
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91200-16001 Seg.social eventual gabinet 15.000,00 

91200-23300 Altres indemnitzacions òrgans govern 33.000,00 

93100-12000 Sous Grup A1 admó.financera 11.000,00 

93100-12100 Complement destí admó.financera 11.200,00 

93100-12101 Complement específic admó.financera 9.800,00 

 TOTAL DISMINUCIONS 134.857,00 
 
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)         (Document signat electrònicament al marge)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.15.- Donar compte del Decret d'Aprovació de factures amb nota d'objecció Exp.Obj.Ord. 
1/2015. 
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 
“D E C R E T .-  A la vista de l’expedient tramitat respecte a l’informe emès per la 
Interventora Acctal. d’aquesta Corporació referent a factures amb reparo de l’esmentada 
funcionària, del tenor literal següent:  

 “INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA  D’OBJECCIÓ – EXP. 
OBJ.ORD 1/2015.-  

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors 
i per diversos conceptes, per un import total de 154.131,96 € i que s’han remés a aquesta 
intervenció per a la seva tramitación:  

 

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE FACTURA IMPORT 

    AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES     

17100 21000 PODA DE PALMERAS 2015-17 2.405,48 

    SUMA   2.405,48 

    LLORENS NEVADO ADRIAN     

17100 21000 TRATAMIENTO Y PODA PALMERAS 2/2 5.990,00 

    TRATAMIENTO Y PODA PALMERAS 1/2 3.964,00 

    SUMA   9.954,00 

    TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL     
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17100 21000 TALA Y RETIRADA DE EUCALIPTOS A000373 968,00 

    SUMA   968,00 

    CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP     

17201 22799 ENERO 2015 ASIST.VETERINARIA CPA SA COMA A-0011/2015 3.026,21 

    MARZO 2015 ASIST.VETERINARIA CPA SA COMA A-0023/2015 3.508,62 

    SUMA   6.534,83 

    SONOIBIZA SL     

33402 22799 ENERO 2015 ASIST.TECNICA CAN VENTOSA A/4856 3.871,60 

    FEBRERO 2015 ASSIST.TÉCNICA CAN VENTOSA A/4863 3.855,83 

    SUMA   7.727,43 

    CITELIM IBERICA SA     

33800 22100 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2014/2015 15-0152-IBZ 47.955,22 

    SUMA   47.955,22 

    LLUMS DECORATIVES CB     

33800 22100 118 ARCOS LUMINOSO NAVIDAD 2014/2015 008 17.847,50 

    ALQUILER LUCES NAVIDAD Y REYES 2014/15. 74 16.921,85 

    SUMA   34.769,35 

    ELIAS LASCANO TERESA     

33800 22609 DECORACION Y LEDS CARROZAS REYES 1/15 5.445,00 

    DECORACION Y LEDS CARROZAS INFANTI 2/15 5.493,00 

    SUMA   10.938,00 

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE FACTURA IMPORT 

    FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH     

33800 22609 MONITORS TALLERS DE REIS MAGS, ACTI 13/2015 2.990,00 

    PATGES CAVALCADA DE REIS 16/2015 2.400,00 

    MONITORS CAVALCADA DE REIS  15/2015 2.698,00 

    ACTIVITATS FESTES CARNESTOLTES 2015 26/2015 1.681,00 

    SUMA   9.769,00 

    MAKING OF IBIZA SL     

33800 22609 TREBALLS DIVERSOS NADAL 2014/2015 2/15 5.445,00 

    DECORACIONS DIVERSES NADAL 20 1/15 5.142,50 

    SUMA   10.587,50 

    GESTION CUATROCIENTOS SL     
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92003 62600 OPCION COMPRA RENTING IBM POWER SYSTEM 00034 6.158,00 

    SUMA   6.158,00 

    LIMPIBIZA SL     

92004 22110 ENERO 2015 PRODUCTES NETEJA EDIFICIS F1-053230 2.822,25 

    FEBRERO 2015 PRODUCTES NETEJA EDIFICIS F1-053450 3.542,90 

    SUMA   6.365,15 

          

    TOTAL   154.131,96 
 

A la vista de les factures presentades, aquesta intervenció informa: 

1r.- Que segons s’ha comprovat per aquesta intervenció, no es va tramitar la corresponent 
aprovació de les despeses facturades, no constant expedient de contractació ni acord 
d’aprovació previs a la realització dels subministraments o serveis facturats, no tenint en 
compte el procediment establert  en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Igualment, es 
vol fer constar que aquesta circumstància s’ha repetit habitualment durant aquest i altres 
exercici, fent constar aquesta intervenció la necessitat de procedir a la realització dels 
corresponents expedients de contractació per a procedir a la regularització dels serveis. 

2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització de 
les despeses que ens ocupen es va ometre el control i fiscalització prèvia previstos als 
articles 213 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va aprovar el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no figurant per tant reserva de crèdit 
per a fer front als pagaments derivats d’aquestes despeses. 

3r.- Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici de la 
funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma 
dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu reparo per escrit 
abans de l’adopció de l’acord o resolució. 

4r.- Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor: 

Si el reparo afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de 
pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquest sigui resolt en els 
següents casos: 

a. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit  o el proposat no sigui l’adient. 
b. Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que varen donar origen a les 

ordres de pagament. 
c. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials. 
d. Quan el reparo derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments,  

adquisicions i serveis. 
5è.- Que les factures presentades i que figuren relacionades en el present informe, figuren 
conformades pels tècnics i regidors encarregats del servei en qüestió,  donant la conformitat 
al seu pagament. 
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6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General 
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2015, existeix crèdit suficient i adient per a atendre les 
despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries. 

Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de 
factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació prèvia 
de les despeses. 

Eivissa. LA INTERVENTORA  ACCTAL., (document signat electrònicament al marge)” 
 

Vist, igualment, l’informe emès pels regidors afectats pel reparo formulat, del tenor literal 
següent:  
 
“A   LA   SRA.   ALCALDESSA  
INFORME  DELS   REGIDORS  AFECTATS  PEL   REPAR  FO RMULAT PER LA 
INTERVENCIÓ DE FONS FACTURES ANY 2015 EXP. OBJ.ORD 1/2015--------------- 
Atès que la Interventora Acctal. de la Corporació amb data 19 de maig de 2015 ha emès el 
següent informe: 
“INFORME PROPOSTA  D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP. 
OBJ.ORD 1/2015.- 

A la vista de varies  factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors i per 
diversos conceptes, per un import total de 154.131,96 € i que s’han remés a aquesta intervenció per a 
la seva tramitación:  

 

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE FACTURA IMPORT 

    AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES     

17100 21000 PODA DE PALMERAS 2015-17 2.405,48 

    SUMA   2.405,48 

    LLORENS NEVADO ADRIAN     

17100 21000 TRATAMIENTO Y PODA PALMERAS 2/2 5.990,00 

    TRATAMIENTO Y PODA PALMERAS 1/2 3.964,00 

    SUMA   9.954,00 

    TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL     

17100 21000 TALA Y RETIRADA DE EUCALIPTOS A000373 968,00 

    SUMA   968,00 

    CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP     

17201 22799 ENERO 2015 ASIST.VETERINARIA CPA SA COMA A-0011/2015 3.026,21 

    MARZO 2015 ASIST.VETERINARIA CPA SA COMA A-0023/2015 3.508,62 

    SUMA   6.534,83 

    SONOIBIZA SL     
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33402 22799 ENERO 2015 ASIST.TECNICA CAN VENTOSA A/4856 3.871,60 

    FEBRERO 2015 ASSIST.TÉCNICA CAN VENTOSA A/4863 3.855,83 

    SUMA   7.727,43 

    CITELIM IBERICA SA     

33800 22100 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2014/2015 15-0152-IBZ 47.955,22 

    SUMA   47.955,22 

    LLUMS DECORATIVES CB     

33800 22100 118 ARCOS LUMINOSO NAVIDAD 2014/2015 008 17.847,50 

    ALQUILER LUCES NAVIDAD Y REYES 2014/15. 74 16.921,85 

    SUMA   34.769,35 

    ELIAS LASCANO TERESA     

33800 22609 DECORACION Y LEDS CARROZAS REYES 1/15 5.445,00 

    DECORACION Y LEDS CARROZAS INFANTI 2/15 5.493,00 

    SUMA   10.938,00 

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE FACTURA IMPORT 

    FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH     

33800 22609 MONITORS TALLERS DE REIS MAGS, ACTI 13/2015 2.990,00 

    PATGES CAVALCADA DE REIS 16/2015 2.400,00 

    MONITORS CAVALCADA DE REIS  15/2015 2.698,00 

    ACTIVITATS FESTES CARNESTOLTES 2015 26/2015 1.681,00 

    SUMA   9.769,00 

    MAKING OF IBIZA SL     

33800 22609 TREBALLS DIVERSOS NADAL 2014/2015 2/15 5.445,00 

    DECORACIONS DIVERSES NADAL 20 1/15 5.142,50 

    SUMA   10.587,50 

    GESTION CUATROCIENTOS SL     

92003 62600 OPCION COMPRA RENTING IBM POWER SYSTEM 00034 6.158,00 

    SUMA   6.158,00 

    LIMPIBIZA SL     

92004 22110 ENERO 2015 PRODUCTES NETEJA EDIFICIS F1-053230 2.822,25 

    FEBRERO 2015 PRODUCTES NETEJA EDIFICIS F1-053450 3.542,90 

    SUMA   6.365,15 
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    TOTAL   154.131,96 
 

A la vista de les factures presentades, aquesta intervenció informa: 

1r.- Que segons s’ha comprovat per aquesta intervenció, no es va tramitar la corresponent aprovació 
de les despeses facturades, no constant expedient de contractació ni acord d’aprovació previs a la 
realització dels subministraments o serveis facturats, no tenint en compte el procediment establert  en 
el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. Igualment, es vol fer constar que aquesta circumstància s’ha repetit 
habitualment durant aquest i altres exercici, fent constar aquesta intervenció la necessitat de procedir 
a la realització dels corresponents expedients de contractació per a procedir a la regularització dels 
serveis. 

2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització de les 
despeses que ens ocupen es va ometre el control i fiscalització prèvia previstos als articles 213 i 219 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va aprovar el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, no figurant per tant reserva de crèdit per a fer front als pagaments 
derivats d’aquestes despeses. 

3r.- Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici de la funció 
interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, 
documents o expedients examinat, haurà de formular el seu reparo per escrit abans de l’adopció de 
l’acord o resolució. 

4r.- Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor: 

Si el reparo afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de 
pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquest sigui resolt en els següents casos: 

e. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit  o el proposat no sigui l’adient. 
f. Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que varen donar origen a les ordres de 

pagament. 
g. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials. 
h. Quan el reparo derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments,  

adquisicions i serveis. 
5è.- Que les factures presentades i que figuren relacionades en el present informe, figuren 
conformades pels tècnics i regidors encarregats del servei en qüestió,  donant la conformitat al seu 
pagament. 

6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General d’aquesta 
Corporació de l’exercici de 2015, existeix crèdit suficient i adient per a atendre les despeses que ens 
ocupen, en les respectives partides pressupostàries. 

Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de factures 
presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació prèvia de les despeses. 

Eivissa. LA INTERVENTORA  ACCTAL., (document signat electrònicament al marge)” 
Vist que l’esmentada relació de factures no es pot aprovar, per haver-hi informat 
desfavorablement la intervenció i que s’ha aturat la seva tramitació. 
Vist que els Regidors Delegats donen el vist i plau i la seua conformitat a que s’aboni, i en 
particular així ho fan i ho tornen a fer aquestos Regidors Delegats, per tractar-se de 
subministraments, de serveis, de prestacions o d’activitats que efectivament s’han prestat, 
s’han executat i s’han facturat, com es deriva de la proposta a què es remeten. 



Secretaria General 
 

 
PLE ORDINARI 
Dia 3 d’agost de 2015 

 57 

 
Vist que,  tot i l’informe desfavorable, el Sr Interventor comunica que a les partides 
corresponents del  Pressupost General d’aquesta Corporació  per a l’exercici de 2015, 
existeix consignació suficient i adient, a nivell de vinculació, per atendre les despeses 
proposades. 
Atès aquest estat de coses, els Regidors Delegats a sota signants manifesten a l’Alcaldia 
que no es mostren conformes amb aqueix informe desfavorable del Interventor i expressen 
que aquestes despeses s’han d’abonar, tot això pel fet que és notori que aquestos 
subministraments, aquestos serveis i aquestes activitats o prestacions s’han realitzat i de tot 
això s’ha beneficiat la comunitat i el conjunt del municipi, cosa que comuniquen a l’Alcaldia 
en execució d’allò previst a l’article 217.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat 
per Reial Decreto legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
Per tot això, 
Demanem sobre la base d’aqueix article del Text  refós, que l’Alcaldia, ateses les seves 
competències i totes les consideracions que pugui ponderar per tal que siguin abonats 
aquestos subministraments, aquestos serveis o aquestes activitats o prestacions, i per tal 
d’evitar un enriquiment injust o sense causa de la pròpia Corporació (els treballs o les 
activitats fets o prestats per les persones amb què es relaciona l’Ajuntament i no abonats per 
la Institució), resolgui la discrepància a favor del que ara es proposa. 
Eivissa. Salvador Gallego del Aguila (document signat electrònicament al marge), Juan Flores 
Jimenez (document signat electrònicament al marge), Catalina Sansano Costa (document signat 
electrònicament al marge), Virginia Marí Rennesson (document signat electrònicament al marge), 
Josefa Riera Tur (document signat electrònicament al marge).” 
 
Vist l’informe emès pels serveis jurídics de la Corporació al respecte, pel present  
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Resoldre les discrepàncies formulades entre l’informe emès per la Interventora 
Acctal. i el regidors afectats a favor d’aquests, tenint en compte que els subministraments, 
serveis, activitats i prestacions objecte de les factures que es tracten han estat realitzats i el 
no pagament dels mateixos suposaria un enriquiment injust o sense causa de la pròpia 
Corporació. 
 
SEGON.- Procedir a l’aprovació de les factures de referència, segons el detall que es 
relaciona a continuació: 
 

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE FACTURA IMPORT 

    AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES     

17100 21000 PODA DE PALMERAS 2015-17 2.405,48 

    SUMA   2.405,48 

    LLORENS NEVADO ADRIAN     

17100 21000 TRATAMIENTO Y PODA PALMERAS 2/2 5.990,00 

    TRATAMIENTO Y PODA PALMERAS 1/2 3.964,00 

    SUMA   9.954,00 
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    TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL     

17100 21000 TALA Y RETIRADA DE EUCALIPTOS A000373 968,00 

    SUMA   968,00 

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE FACTURA IMPORT 

    CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP     

17201 22799 ENERO 2015 ASIST.VETERINARIA CPA SA COMA A-0011/2015 3.026,21 

    MARZO 2015 ASIST.VETERINARIA CPA SA COMA A-0023/2015 3.508,62 

    SUMA   6.534,83 

    SONOIBIZA SL     

33402 22799 ENERO 2015 ASIST.TECNICA CAN VENTOSA A/4856 3.871,60 

    FEBRERO 2015 ASSIST.TÉCNICA CAN VENTOSA A/4863 3.855,83 

    SUMA   7.727,43 

    CITELIM IBERICA SA     

33800 22100 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2014/2015 15-0152-IBZ 47.955,22 

    SUMA   47.955,22 

    LLUMS DECORATIVES CB     

33800 22100 118 ARCOS LUMINOSO NAVIDAD 2014/2015 008 17.847,50 

    ALQUILER LUCES NAVIDAD Y REYES 2014/15. 74 16.921,85 

    SUMA   34.769,35 

    ELIAS LASCANO TERESA     

33800 22609 DECORACION Y LEDS CARROZAS REYES 1/15 5.445,00 

    DECORACION Y LEDS CARROZAS INFANTI 2/15 5.493,00 

    SUMA   10.938,00 

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE FACTURA IMPORT 

    FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH     

33800 22609 MONITORS TALLERS DE REIS MAGS, ACTI 13/2015 2.990,00 

    PATGES CAVALCADA DE REIS 16/2015 2.400,00 

    MONITORS CAVALCADA DE REIS  15/2015 2.698,00 

    ACTIVITATS FESTES CARNESTOLTES 2015 26/2015 1.681,00 

    SUMA   9.769,00 

    MAKING OF IBIZA SL     

33800 22609 TREBALLS DIVERSOS NADAL 2014/2015 2/15 5.445,00 

    DECORACIONS DIVERSES NADAL 20 1/15 5.142,50 
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    SUMA   10.587,50 

    GESTION CUATROCIENTOS SL     

92003 62600 OPCION COMPRA RENTING IBM POWER SYSTEM 00034 6.158,00 

    SUMA   6.158,00 

    LIMPIBIZA SL     

92004 22110 ENERO 2015 PRODUCTES NETEJA EDIFICIS F1-053230 2.822,25 

PARTIDA PROVEÏDOR/CONCEPTE FACTURA IMPORT 

    FEBRERO 2015 PRODUCTES NETEJA EDIFICIS F1-053450 3.542,90 

    SUMA   6.365,15 

          

    TOTAL   154.131,96 
 

Eivissa. 

           En don fe, 

     L’ALCALDESSA-PRESIDENTA,       EL SECRETARI ACCTAL., 

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

 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.16.- Donar compte del Decret 2015-3217 Pròrroga Servei d'Acolliment Municipal. 
 
Donat compte del Decret del tenor literal següent: 
 
 “ DECRET.- Amb data 26 de febrer de 2014 es va formalitzar el contracte per la 
prestació de serveis del centre d’acolliment municipal, iniciant-se la prestació del mateix amb 
data 11 de març de 2014, segons es desprèn de l’acta de l’inici del servei.  
 
 La durada del contracte era de un any, prorrogable per un any més al estar previst 
aquest extrem en els plecs, a l’anunci de licitació i en el càlcul del valor estimat del contracte.  
 
 Segons es desprèn de l’informe de data 7 de maig de 2015 emès pel Director de 
l’àrea de Benestar Social, amb data 20 de gener de 2015, l’empresa adjudicatària va mostrar 
la seva voluntat de prorrogar el contracte, essent també voluntat de l’Ajuntament que es 
procedís a la pròrroga del mateix, atès que la mateixa estava prevista en els plecs i atesos 
els bons resultats, l’alt nivell d’activitat i ocupació i la conveniència de mantenir el servei 
d’acolliment municipal per tal d’atendre a la població sollornant i amb greu problemàtica 
d’allotjament alternatiu, segons es desprèn de la memòria per la pròrroga de contracte de 
data 9 de març de 2015 signada pel Director de l’àrea de benestar social i la Regidora 
d’esports, joventut, educació i benestar social.  
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 En aquest sentit, amb data 10 de març de 2015 es sol·licita informe jurídic i 
d’intervenció amb caràcter previ a la formalització de la pròrroga, els quals, no van poder ser 
emesos amb anterioritat a la data de finalització del contracte.  
 
 Amb data 1 d’abril de 2015 es va emetre informe jurídic desfavorable a la pròrroga del 
contracte al no haver-se formalitzat aquesta amb anterioritat al venciment  de la durada inicial 
del contracte. 
 
 Amb data 24 d’abril de 2014, es va emetre informe d’Intervenció amb reparo en base 
a l’informe desfavorable dels serveis jurídics.  
 
 Atès que de l’expedient administratiu se’n desprèn que amb anterioritat a la 
finalització de la durada inicial del contracte, tant l’Ajuntament com l’empresa adjudicatària 
varen plasmar la seva voluntat de prorrogar la duració del contracte durant un any.  
 
 Atès que la pròrroga del contracte està expressament prevista en els plecs que van 
regir la licitació, pel que amb la formalització de la mateixa en cap cas es vulneraran els 
principis de lliure concurrència, publicitat i igualtat previstos a la Llei de contractes del sector 
públic.  
 
 Atesos els bons resultats, l’alt nivell d’activitat i ocupació i la conveniència de mantenir 
el servei d’acolliment municipal per tal d’atendre a la població sollornant i amb greu 
problemàtica d’allotjament alternatiu, així com els perjudicis que es poden provocar en el 
supòsit de que no es procedís a la formalització de la prorroga prevista en el contracte.  
 
 Atesa l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient per a prorrogar 
el servei, i atès que la totalitat de tràmits preceptius per a la formalització de la pròrroga, a 
excepció de l’emissió dels informes jurídics i d’intervenció i de la formalització de la pròrroga,  
foren realitzats amb anterioritat a la finalització de la durada inicial del contracte,  havent 
quedat doncs plasmada la voluntat i el consentiment d’ambdues parts en que es dugués a 
terme la pròrroga del contracte prevista en els plecs, que no es va poder formalitzar en 
termini al no haver-se finalitzat l’expedient administratiu, mitjançant el present i en virtut de 
les atribucions que em confereix l'article 217 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals RESOLC: 
 
 PRIMER.-  Aixecar el reparo que consta a l’informe d’Intervenció de data 24 d’abril de 
2014, i que es procedeixi a formalitzar la pròrroga del contracte del servei d’acolliment 
municipal de conformitat a les condicions establertes en el contracte.  
 
 SEGON. Que es comuniqui el present Decret al departament d’Intervencó, a la 
Regidoria de Benestar Social i al negociat de contractació i es doni compte el mateix al Ple 
de la Corporació  a la propera sessió que es celebri.  
 
Eivissa, 
  
 En don fe, 
L’ALCALDESSA     
(document signat electrònicament al marge) El SECRETARI ACCTAL. 

                 (document signat electrònicament al marge)” 
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Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
7.17.- Donat compte dels informes sobre Morositat i PMP, emesos per la Tresoreria i 
Intervenció, corresponents al Primer i Segon Trimestre de l'exercici 2015 (Exp. relacionat 
10122). 
 
Donat compte dels Informes del tenor literal següent: 
 

“INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN 
 
 Los funcionarios que suscriben, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y a los efectos establecidos en los artículos 
194 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, emite el siguiente informe en el estricto orden económico, con relación a: 
 
 
 Artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, y las facturas impagadas con fecha de antigüedad superior a 30 
días. 
 

HECHOS 
 

  El día 6 de julio de 2010, se publicó en el BOE la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, entrando en vigor el día siguiente al de 
su publicación, es decir, el día 7 de julio de 2010. El objetivo último de la ley es la 
disminución de los plazos de pago, y la lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, dentro de las cuales se encuentran las realizadas por las administraciones 
públicas. 
 
 Del texto de la Ley se deducen unas obligaciones de rendición de información y 
dación de cuentas por parte de las administraciones públicas, entre las cuales se encuentra 
el Ajuntament d' Eivissa. 
 
                                                              LEGISLACION APLICABLE 

 
• Artículos 3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
• Artículo 200, y Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS  
 

 En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas, el artículo 4 de la Ley 
15/2010, dispone: 
 
 Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas. 
 

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 
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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. 

 
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. 

 
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 glo bal 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 Mini sterio de Economía y Hacienda 
y, en su respectivo ámbito territorial,  a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales, sin perjuicio de su posible presentación y debate e n el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
 Es todo cuanto se ha de informar,  
 
                                                               PROPOPUESTA  
 

1) Que del informe TESINF2015/097 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”. 

 
 Eivissa 

 
     LA INTERVENTORA,                                             EL TESORERO, 
Fdo. Carmen FUSTER FERRER                                           Fdo. José Torres Riera  
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(firmado electrónicamente al margen)                Tesorero Acctal. 
                          (firmado electrónicamente al margen)” 
 

“INFORME DE TESORERIA E INTERVENCIÓN 
 
 Los funcionarios que suscriben, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y a los efectos establecidos en los artículos 
194 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, emite el siguiente informe en el estricto orden económico, con relación a: 
 
 Artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, y las facturas impagadas con fecha de antigüedad superior a 30 
días. 
 

HECHOS 
 

  El día 6 de julio de 2010, se publicó en el BOE la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, entrando en vigor el día siguiente al de 
su publicación, es decir, el día 7 de julio de 2010. El objetivo último de la ley es la 
disminución de los plazos de pago, y la lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, dentro de las cuales se encuentran las realizadas por las administraciones 
públicas. 
 
 Del texto de la Ley se deducen unas obligaciones de rendición de información y 
dación de cuentas por parte de las administraciones públicas, entre las cuales se encuentra 
el Ajuntament d' Eivissa. 
 
                                                              LEGISLACION APLICABLE 

 
• Artículos 3 y 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
• Artículo 200, y Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS  
 

 En cuanto a la morosidad de las administraciones públicas, el artículo 4 de la Ley 
15/2010, dispone: 
 
 Artículo 4. Morosidad de las Administraciones Públicas. 
 

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. 
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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. 

 
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 glo bal 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 Mini sterio de Economía y Hacienda 
y, en su respectivo ámbito territorial,  a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales, sin perjuicio de su posible presentación y debate e n el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
 Es todo cuanto se ha de informar,  
 
                                                               PROPOPUESTA  
 

1) Que del informe TESINF2015/138 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”. 

 
 Eivissa  a 10 de julio de 2015 

 
     LA INTERVENTORA,                                             EL TESORERO, 
Fdo. Carmen FUSTER FERRER                                           Fdo. José Torres Riera  
(firmado electrónicamente al margen)                Tesorero Acctal.  
                          (firmado electrónicamente al margen)” 
 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
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Intervencions: 
 
Sra. Fajarnés:  Vol que consti en Acta el gran esforç que es va fer, la passada legislatura, per 
part dels serveis econòmics, i de l’anterior equip de govern per complir el PMP. 
 
Sr. Minchiotti:  Vol que consti en Acta que el Decret núm. 13, no els pareix una bona pràctica 
passar 134.857 euros, treure’ls d’àrees que al seu entendre són sensibles, com és 
urbanisme, Medi Ambient i Administració Financera, per posar-ho a retribucions d’òrgans de 
govern. 
 
Sr. Molina:  Aquests diners procedeixen de places no cobertes. No s’ha deixat de prestar cap 
servei per incrementar la partida d’òrgans de govern. 
 
 
8è. Mocions sense proposta d'acord : 
 
8.1.- Moció del Grup Municipal EPIC, de control sobre els concerts a Dalt Vila. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 
 

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz  

del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza ,  

quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser incluida en  

el Orden del Día del próximo Pleno. 

 

MOCIÓN DE CONTROL SOBRE LOS CONCIERTOS EN DALT VILA  

 

 Esta moción pretende conocer las intenciones del equipo de gobierno sobre la 
realización de próximos eventos en Dalt Vila. Así como la redacción de una normativa que 
permita el cobro de tasas para el desarrollo de estas actividades. 

 También se solicitan explicaciones sobre quien ha autorizado los conciertos que se 
han realizado este verano en los baluartes y que han provocado numerosas quejas por 
contaminación acústica, así como las cantidades abonadas al Ayuntamiento, los gastos que 
han generado y los posibles beneficios para el municipio de dichos eventos. 

Eivissa, a 28 de Julio de 2015 

Antonio Villalonga Juan” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Villalonga:  Aquest estiu s’han celebrat varis concerts Dalt Vila, i hi ha hagut queixes per 
remors. L’equip de govern ha dit que això s’hauria de limitar i controlar. Voldria que 
expliquessin els concerts que s’han fet, sobretot a partir del 13 de juny, qui eren els 
responsables per organitzar aquests concerts? Si es varen fer o no sonometries? Quines 
quantitats s’abonaren per efectuar aquests concerts en els baluards? Quines despeses s’han 
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generat? I, quina és la valoració econòmica d’aquests concerts i si en el futur es realitzaran o 
no a Dalt Vila? 
 
Sra. Cardona:  Des de l’anterior equip de govern hi va haver un compromís per a la 
realització d’aquests concerts, que donaven continuïtat al que hi havia hagut els anys 
anteriors. També es veritat que s’ha de tenir en compte que la candidata del PP Sra. Marí, va 
dir que donades les queixes que hi havia hagut respecte del lloc on es realitzaven, varen 
quedar en què a partir d’ara, s’arribaria a un consens per veure on es podien fer aquest 
esdeveniments, en benefici tant del promotors com de l’Ajuntament, dels ciutadans i dels 
comerços que envolten la zona on es realitzen, perquè no han d’oblidar que hi ha un informe 
tècnic, on es valora positivament els ingressos que suposen a tots els establiments que 
envolten qualsevol esdeveniment que es fa. 
 
Sr. Tur Cardona:  Evidentment la intenció d’aquest equip de govern és la racionalitzar, en la 
mesura del possible, l’organització d’esdeveniments musicals dins el nucli històric. Creuen 
que la situació a la qual s’estava arribant aquest estiu era bastant insostenible, per la gran 
quantitat de concerts programats, principalment, al baluard de Santa Llúcia, encara que 
també n’hi havia algun en el baluard de Sant Pere. 
Creuen que s’han de causar les menors molèsties possibles al vesins de la ciutat, però 
també han de tenir cura i garantir la preservació del patrimoni històric de la ciutat. 
Sobre els beneficis que generen, pensen que es poden dividir en dos: per un costat la 
revitalització del nucli històric amb el benefici per als comerços i per tota l’activitat que es 
genera al seu voltant, i també hi ha un reclam turístic. 
Quant a les despeses que han generat cadascun dels concerts, depèn molt del tipus de 
concerts i tipus de col·laboració que ha establert l’Ajuntament en cadascun dels 
organitzadors. Les xifres exactes ara mateix no les té, però els hi farà arribar quan les tengui. 
 
Sr. Villalonga:  Què es farà en el futur? Quina és la seua intenció? Què permetran i que no, 
tenen una idea clara al respecte? 
 
Sr. Tur Cardona:  Tenen una idea clara del que volen fer, i és que no es pot permetre que hi 
hagi nou, deu o dotze actuacions en el Baluard de Santa Llúcia, han de ser moltes menys, 
però tampoc poden dir que prohibiran absolutament qualsevol activitat que es faci en el 
Baluard. Estan estudiant totes les fórmules per veure quina és la més adient per portar-la a 
terme. Té que haver-hi un control, que ja s’ha començat a fer aquest estiu, i a partir d’aquí no 
hi té que haver cap problema en què l’estil de música sigui un o un altre, sempre i quan es 
compleixin els nivells de so. 
 
 
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 declaració institucional del tenor literal següent: 
 

“PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE  LA 
CONTINUÏTAT DEL CLUB NÁUTICO IBIZA. 
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El Club Náutico Ibiza és una entitat sense ànim de lucre amb més de 90 anys d’història, 
profundament arrelada a la nostra ciutat i entre els aficionats a la mar. Actualment, l’espai 
que ocupa el club es troba en un procés de concurs públic per a que entitats sense ànim de 
lucre puguin optar a gestionar i modernitzar aquest espai. Els seus mèrits i la seva funció 
estratègica i de relleu per al port i la ciutat d’Eivissa han set reconeguts ja en diverses 
ocasions pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell d’Eivissa, amb les declaracions 
unànimes del 25 de setembre de 2009 i el 25 d’octubre de 2013, com també la unanimitat 
amb la que es va tractar la seua pròrroga en el Ple del Congrés dels Diputats (16 de 
desembre de 2009) així com en els diversos pronunciaments del Parlament de les Illes 
Balears en reconeixement a la seva trajectòria i avalant la seva continuïtat. 
 
Amb la Medalla d’Or de l’any 2009 ja es va reconèixer la important tasca del Club Náutico. 
No hi ha dubte sobre la seva feina en matèria esportiva, social i cultural. Actualment compta 
amb 960 socis, dels quals 91 són majors de 75 anys i 45 menors de 18 anys. Les seves 
taxes són de les més baixes de tot l’Estat, el que garanteix que famílies o persones 
aficionades a la mar que no podrien pagar les tarifes pròpies d’un port esportiu poden seguir 
gaudint de la seva afició. L’escola de vela, que és l’escola municipal, és una fàbrica de 
campions i, el que és més important, cada any realitza el baptisme de mar d’uns 300 
alumnes, permetent que els infants de la nostra ciutat tinguin l’espai i la formació adient per 
iniciar la seva relació amb un element essencial a una illa com és l’aigua i la costa. Entre 
d’altres activitats, el club també realitza una destacable labor amb els programes d’educació 
ambiental i cultural ‘Jovens per la Mar’ i amb les persones discapacitades gràcies al 
programa ‘Un mar de possibilitats’. 
 
Atès els risc que puguin optar la gestió d’aquest espai entitats i empreses que busquen un 
rèdit econòmic, sense cap arrelament ni garantia de continuïtat en la gestió i labor social i 
esportiva del Club Náutico Ibiza, el Ple de l’Ajuntament d’Eivissa vol tornar a deixar 
constància del seu màxim suport al Club Náutico Ibiza i de la necessitat que, a través de 
l’Autoritat Portuària de Balears i d’acord amb els procediments legalment establerts, es 
renovi la concessió de l’espai i es recolzi el projecte de reforma i modernització que el club 
porta anys tramitant i té intenció d’executar de seguida que rebi les autoritzacions pertinents. 
 
Així s’acorda al Ple de l’Ajuntament d’Eivissa per tal que es faci arribar al propi club, el 
Consell d’Eivissa, el Govern de les Illes Balears i l’Autoritat Portuària de Balears. 
 

Eivissa, 31 de juliol de 2015 
(Document signat electrònicament al marge)” 

 
Intervencions: 
 
Sr. Ruiz:  La urgència ve per la preocupació del que està passant amb futur del Club Nàutic. 
Agraeixen que tots els grups tenguin a bé fer aquesta declaració. 
 
Sotmesa a votació la urgència de tractament d’aquest punt, és aprovada per unanimitat. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Ruiz:  Creu que ja s’ha dit tot, han fet declaracions tots els grups. La història els avala a 
tots. Sempre han treballat de forma coordinada i unànime per la defensa del Club Nàutic, que 
està arrelat a la nostra terra i que ha treballat també amb l’esport base, que segueix donat 
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molts bons resultats i moltes satisfaccions a la ciutat, creu que estan en l’obligació de 
defensar-lo. Vol agrair al Partit Popular la seua predisposició i la seua proposta per millorar la 
redacció de la declaració. Vol deixar clar que l’Ajuntament farà tot el possible, perquè allò 
que pareixia que tots els grups havien treballat per estar tranquils, ara pareix que està un poc 
en perill. Celebren aquesta declaració institucional que els uneix a tots en la defensa del Club 
Nàutic. 
 
Sra. Marí:  Agraeix que li hagin estès la mà per portar a terme aquesta declaració 
institucional, ja que saben la importància que té, no només per al seu grup sinó per a ella 
personalment, ja que pertany al club de tota la vida. És un ens sense ànim de lucre que han 
de seguir tenint com fins ara. No hi ha dubtes de què fan falta millores, però han d’estar tots 
units per porta a terme aquesta reforma, però els que l’han de for tots els que hi estan ara, 
perquè és la única manera de que sigui sent social. Vol agrair que hagin incorporat les 
millores que va fer en el text el seu grup. 
 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 
 
9è. Precs i preguntes : 
 
9.1.- Sra. Marí:  Preguntes. 1. Què passa amb l’escola d’adults? 2. Se li contestaran les 
preguntes ha que presentat per escrit? 
 
9.2.- Sra. Fajarnés:  En quina situació es troba l’expedient de Carles III? 
 
9.3.- Sr. Gárriz:  En referència a la projecció amb dispositius làser sobre fatxades a zona de 
servitud aeronàutica. Demana que es facin complir a les activitats que s’atorguin les 
obligacions en relació amb això.  
Preguntes: 1. S’ha rebut o es té constància d’algun tipus denuncia presentada per 
particulars, o efectuada d’ofici en referència a aquest tema? 
2. En cas afirmatiu, en quina fase de gestió i tramitació es troba, i si s’ha derivat algun tipus 
d’actuació al respecte? 
3. Quants i quins són els establiments, dins del municipi d’Eivissa, que estan fent ús d’aquest 
tipus de dispositius? 
4. Quants i quins tenen la situació regularitzada i legalitzada? 
5. S’ha garantit que aquelles llicències d’activitat, que estiguin sotmeses a l’informe i 
autorització prèvia, per part de l’autoritat aeronàutica, han aportat els informes i/o 
autoritzacions corresponents de l’òrgan competent, i així consten en els expedients de 
tramitació? 
6. En cas afirmatiu, quantes llicències hi ha i qui són els titulars? 
7. Es té previsió d’alguna actuació al respecte, en el que concerneix a les competències 
municipals corresponents, així com en l’obligació de traslladar les respectives informacions 
als òrgans aeronàutics competents? 
Prec: Vol agrair en nom de la seua família les mostres de recolzament i efecte que han rebut 
per part de tots els membres de la Corporació, amb ocasió de la mort del seu fill petit. 
 
9.4.- Sr. Flores:  Preguntes: 1. En quin estat es troba la licitació de la contracta de fems? 2. 
Quantes empreses, de les cinc que varen entrar, queden encara licitant? 3. Preveuen algun 
termini d’adjudicació? 
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9.5.- Sra. Cardona:  Pregunta: 1. Quines gestions s’estan realitzant sobre l’estacionament de 
motos damunt les voreres d’Ignasi Wallis? 
 
9.6.- Sr. Minchiotti:  Pregunta: 1. Quines instruccions s’han donat davant la situació d’abús, 
ús irregular, i inclòs de malbaratament, d’aigua a determinades zones del municipi? 
 
9.7.- Sr. Varela:  Preguntes: 1. Quantes denuncies s’han posat a tiqueters i relacions 
públiques? 2. Quines mesures adoptarà l’equip de govern al respecte? 
 
9.8.- Sr. Villalonga:  Prec: 1. Demana si ja li poden atorgar una oficina al grup municipal 
EPIC. 2. Demana que faci una especial observació sobre les zones verdes, ocupades per 
locals en el Passeig Marítim. 
 
Sr. Ruiz:  Contesta a la pregunta del Sr. Flores. No li poden dir quantes empreses queden en 
el concurs, està en procés s’estan estudiant les diferents ofertes. Han fet una reestructuració 
en el departament de Medi Ambient, per tal que les dues tècniques de referència estiguin 
valorant les diferents ofertes, i siguin el més diligents possibles per tal de poder adjudicar 
quant abans. És una prioritat absoluta d’aquest equip de govern. 
Al Sr. Gárriz li contestaran per escrit més detalladament totes les preguntes que ha fet, però 
l’informa que va estar parlant amb el director de l’aeroport, i els va agrair que haguessin 
eliminat els concerts del baluard, perquè hi havia hagut algun pilot que s’havia queixat 
perquè li havien molestat els focus. També han tengut queixes d’un vesí de les projeccions 
que hi havia en el port. Han parlat amb Autoritat Portuària i han eliminat el projector que 
projectava a les fatxades de la primera línia del port. 
 
Sr. Molina:  Contesta a la pregunta de la Sra. Fajarnés. Entén que es refereix a les oficines 
municipals de Carles III. Es va adjudicar una de les oficines i els pàrquing. N’hi havia sis més 
que estaven pendents, i estan valorant exactament si es passa a la segona fase de la venda, 
a la qual ja es pot fixar un preu lliure no necessàriament en funció de la taxació. L’informaran 
immediatament que ho tenguin. 
 
Sra. García:  Contesta a la pregunta del Sr. Minchiotti. Imagina que es refereix a les boques 
de reg. Han parlat amb AQUALIA per buscar unes boques de reg amb un sistema d’obertura 
més difícil. 
 
Sra. López:  Sobre el prec 2 del Sr. Villalonga. Respecte a les ocupacions de vía pública en 
el Passeig Marítim, com ja li va comentar l’altre dia a la Comissió Informativa, ja s’està 
actuant sobre aquest assumpte. 
 
Sra. Corral:  Contesta a les preguntes del Sr. Varela. Quant als tiqueters han rebut una 
denuncia per escrit. Estan damunt això. Tots els tiqueters que estan actuant tenen el seu 
permís corresponent. 
 
Sra. Mengual:  Contesta a la pregunta 1 de la Sra. Marí. Ara que l’escola d’adults està a 
l’antic col·legi de Sa Bodega. Els Ajuntaments tenen l’obligació del manteniment dels centres 
públics de primària, però ara que l’escola d’adults serà afectada com a centre d’ensenyança 
secundària, canvien les obligacions i els drets de l’Ajuntament damunt aquell edifici. És cert 
que la ciutadania vol que se resolguin les seues demandes, tant a l’escola d’adults com a les 
colles de ball. Han de buscar la manera de resoldre aquesta confrontació, però al ser un 
centre de secundària l’Ajuntament ja no tendrà potestat de decidir. Qui s’haurà de fer càrrec i 
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té la competència és el Govern Balear. 
 
Sr. Ruiz:  Ara es contestaran les preguntes formulades en 48 hores d’antelació a la 
celebració d’aquest Ple. 
 
9.9.- Pregunta escrita de la portaveu del Grup Popular, Sr. Marí, del tenor literal següent: 
 

“PREGUNTA 
 

Dª. VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seva 
presa en consideració en la propera sessió plenària del dia 3 d'agost de 2015, la següent 

 
PREGUNTA 

 
Fa uns mesos, l'associació Apneef va traslladar a l'Ajuntament d'Eivissa les peticions de les 
famílies per disposar d'un o diversos gronxadors adaptats als parcs infantils del municipi. 
 
En contestació a aquesta sol·licitud, des de l'Ajuntament d'Eivissa, es va aprovar al 
començament de maig la instal·lació en diversos parcs infantils de la ciutat gronxadors 
adaptats per a nens amb deficiències i s'estava estudiant la ubicació exacta dels mateixos. 
 
En què punt es troba el procediment per a l'adquisició i posterior instal·lació d'aquests 
gronxadors adaptats? 
 

Eivissa, a 28 de juliol de 2015 
 

Sgt. Virginia Marí Rennesson 
Portaveu del Grup Municipal Popular 

Ajuntament de Eivissa 
 
Sra. López:  Contestació verbal. El gronxadors estan comprats, hi ha dos jocs, un s’instal·larà 
en el Parc de la Pau, i l’altre que s’instal·larà en el Passeig Joan Carles I. 
 
9.10.- Pregunta escrita de la portaveu del Grup Popular, Sr. Marí, del tenor literal següent: 
 

“PREGUNTA 
 

Dª. VIRGINIA MARÍ RENNESSON, portaveu del Grup Municipal Popular, a l'empara de 
l'establert en l'article 97.7 del Reial decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seva 
presa en consideració en la propera sessió plenària del dia 3 d'agost de 2015, la següent 

 
PREGUNTA 

 
En la desfilada de l'Orgull Gay anomenada 'Ibiza Gay Pride' i celebrada el passat 11 de juliol, 
el PSOE va participar amb la presència d'un camió sobre el qual apareixia el logotip 
d'aquesta formació política. 
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Qui és el propietari d'aquest camió? De no ser propietat del Partit Socialista, es va cedir 
gratuïtament al PSOE o es va llogar per a l'ocasió pel PSOE?. De ser el primer cas, qui va 
realitzar aquesta cessió? De ser el segon cas, se sol·licita còpia de la factura de lloguer. 
 

Eivissa, a 28 de juliol de 2015 
 

Sgt. Virginia Marí Rennesson 
Portaveu del Grup Municipal Popular 

Ajuntament de Eivissa 
 
Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Molina, següent: 
 
“En relació a la pregunta amb registre d’entrada 18584 relativa al camió utilitzat pel PSEO a 
l’Ibiza Gay Pride li aclarim que les gestions que hagi fet un partit polític per comptar amb un 
vehicle a un acte concret són pròpies d’aquell partit i no concerneixen a l’Ajuntament 
d’Eivissa, que no disposa de la informació requerida i, per tant, no se li pot facilitar. 
Alfonso Molina, 
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Administració Municipal 
Eivissa, 31 de juliol de 2015” 
 
9.11.- 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, p ortavoz 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: 

a. ¿Qué contratos se han efectuado desde el 1 de mayo hasta la presente? 

b. ¿Con qué empresas, importes y conceptos? 

c. ¿Que estudios de mercado se han utilizado para distribuir la Publicidad 
Institucional? 

d. ¿Qué licitación y/o concurso público se ha realizado? 

2. Relación de facturas con importes y conceptos del abogado Manuel Alcalde desde el 
año 2003 hasta la fecha. 

3. Relación de costes anuales de la Comunidad de Propietarios CETIS. 

Eivissa, a 26 de abril de 2015 

Fdo. Antonio Villalonga Juan” 
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Contestació escrita a la pregunta 1, següent: 
 
“En relació a la pregunta amb registre d’entrada 798 relativa a publicitat institucional se li fa 
saber el següent: 
 
No s’ha trobat al Departament de Comunicació cap documentació relativa als contractes 
publicitaris signats enguany, ni abans ni després de l’1 de maig. Se li adjunta per al seu 
coneixement relació de factures abonades en càrrec a la partida de Publicitat i Propaganda 
Prensa. Pel que fa a la situació posterior al 16 de juny, data en que ha començat la seva 
feina el nou equip de govern, les insercions publicitàries contractades fins a dia d’avui són les 
següents (queden excloses d’aquesta relació els edictes o bans d’obligada publicació que 
van a càrrec de la partida de Publicitat i Propaganda Administració Municipal): 
 

- Campanya de falques a emissores locals per informar de l’obertura del centre 
artesanal de sa Pedrera els divendres. Contractat amb Ibiza Publicidad per 
1.013,86 euros (IVA inclòs). 

- Anunci a la revisa del Club Náutico Ibiza. Contractat amb l’empresa Top 3 Publicitat 
per 500 euros + IVA. 

- Campanya de falques a emissores locals per publicitar diferents esdeveniments de 
les Festes de la Terra. Contractat amb Ibiza Publicitat per 1.282,60 euros (IVA 
inclòs). 

- Banner al Nou Diari amb enllaç directe al programa complet de les Festes de la 
Terra per 350 euros + IVA. 

- Anunci a l’especial Festes de la Terra de Diario de Ibiza amb el programa d’actes 
del dia 5 d’agost per 860 euros+ IVA. 

- Anunci a l’especial Feses de la Terra de Periódico de Ibiza y Formentera per 
publicitar actes del dia 5 d’agost per 558 euros + IVA. 

- Anunci a l’especial Festes de la Terra de El Mundo per publicitar actes del dia 5 
d’agost per 260 euros + IVA. 

 
Des de l’1 de maig fins al 16 de juny es desconeixen els criteris que s’han fet servir per 
escollir els mitjans en que s’ha inserit la publicitat de l’Ajuntament d’Eivissa. Des del 16 de 
juny i fins a dia d’avui, a banda de gestionar una modificació pressupostària per poder abonar 
les factures que es trobaven sense consignació pressupostària i poder garantir una partida 
mínima per publicitar els actes més importants que s’hauran de desenvolupar d’aquí a finals 
d’any, s’ha intentat aplicar un criteri de proporcionalitat a la vista de les dades que aporta 
l’OJD i l’EGM. 
 
No consta cap licitació o concurs públic entre l’1 de maig i el 16 de juny i tampoc se n’ha fet 
cap des d’aleshores donada la urgència de totes les tramitacions realitzades i a la vista de la 
quantia dels anuncis i campanyes contractats. 
Alfonso Molina, 
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Administració Municipal 
Eivissa, 31 de juliol de 2015.” 
 
Sr. Molina:  Contestació verbal a la pregunta 2. No s’ha pogut tenir aquesta informació per al 
Ple. Li farà arribar per escrit quant la tengui. 
A la pregunta 3. El Sr. Villalonga va estar a la Comissió d’Administració Municipal, on 
aquesta xifra va sortir, són 13.650 euros trimetrals, que són un total de 54.604 euros anuals. 
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Sr. Tur Cardona:  Fa entrega Sr. Villalonga d’un informe com a contestació a una pregunta 
que va formular en el passat Ple. 
 
 
Abans d’aixecar la sessió el Sr. Alcalde, de conformitat amb l’article 88.3 del ROF, permet al 
públic assistent intervenir en algun tema d’interès per a l’Ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Carmen Tur. Demana que facilitin al públic l’ordre del dia. 
Fa 4 ó 5 anys es va aprovar un Reglament de Participació Ciutadana, el va dirigir el Sr. 
Ferrer. Va substituir a un altre del Partit Popular. 
Quant al Reglament de funcionament orgànic, es va oferir a preparar-lo. Si volen que els 
ajudi amb aquest o en amb altres temes no té cap problema. 
Demana que, si és possible, enlloc de regar les voreres es reguin els jardins. 
Vol felicitar a tots pel seu nomenament. Ha quedat gratament sorpresa que el Ple avui només 
hagi durat 4 hores i que s’hagin entès bastant bé. 
 
Sr. Ruiz:  Dóna les gràcies a la Sra. Tur per les seues paraules, per ser una ciutadana 
exemplar i decidida a millorar la ciutat. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i trenta minuts del 
dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de setanta tres folis, que és firmada pel 
Sr. Alcalde i per mi la Secretària, que la certifico. 
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