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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.
2n.  Proposta  d’acord  per  a  l’aprovació  inicial  del  Reglament  de  les  Biblioteques  Municipals 
d’Eivissa.
3r. Proposta d’acord de nomenament de representants a diversos Consells Sectorials dependents 
del Consell Insular d’Eivissa.
4t. Aprovació Modificació Pressupostària 11/2012 de Suplement de Crèdit.
5è. Proposta d’acord de canvi de data de les Juntes de Govern Local ordinàries.
6è. Mocions amb proposta d’acord:

1.  Moció  del  Grup  Municipal  Nova  Alternativa,  amb  proposta  d’acord  per  tal  d’aplicar 
diverses mesures ecològiques a les dependencies municipals.

2. Moció del Grup Municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord demanant la retirada 
del Decret Llei sobre Comerç del Govern Balear.

3. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per demanar 
una rectificació als pressupostos Generals de l’Estat per a 2013.
7è. Decrets i Comunicacions:

Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 3 d’octubre de modificació de l’organització 
municipal.
8è. Mocions sense proposta d’acord:

1. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control sobre neteja viària.
2. Moció del Grup Municipal Eivissa pel Canvi de control sobre el CETIS.

9è. Precs i Preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2012.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Srs. Regidors:

Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
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Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Maria Angeles Martínez Corderas
Sr. Rafael Ruiz González
Sra. Montserrat Garcia Cuenca
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sr. Antonio Villalonga Juan

Secretari-Acctal.:

Sr. Joaquim Roca Mata

Interventora-Acctal:

Sra. María José Vegas Hernando

ACTA NÚM. 13/12

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

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Avui  tenen  l’honor  de  tenir  la  presència  d’alumnes  de  l’Institut  Sa 
Blancadona, i espera que els sigui instructiu veure com es desenvolupa un Ple d’un Ajuntament.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

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

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

2n.Proposta d’acord per a l’aprovació inicial del Reglament de les Biblioteques Municipals 
d’Eivissa.

Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D'ACORD DE LA SEGONA TINENT D'ALCALDE AL PLE DE L'AJUNTAMENT 
D'EIVISSA
Assumpte: aprovació inicial del Reglament de les Biblioteques Municipals d'Eivissa.
Vist l'expedient instruït per l'aprovació del Reglament de les biblioteques públiques depenents del 
servei Arxiu/Biblioteca:  la de Can Botino, especialitzada en fons local i  balear a més d'edicions 
especials i la de Can Ventosa genèrica i amb diverses seccions; i per tal de regular el funcionament 
del servei.
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Vist l'informe jurídic emès en data 15 d'octubre, i ateses les atribucions que tinc conferides per la 
legislació vigent,
Es proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de les Biblioteques Municipals d'Eivissa.
Segon.-  Que es sotmeti a informació pública mitjançant anunci al  BOIB i al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions i observacions 
de conformitat amb el que disposa l'article 102 de la llei 20/2006. Si no es presentés cap reclamació 
o suggeriment, l'acord inicialment adoptat s'ha d'entendre definitivament aprovat sense necessitat 
d'un nou acord exprés.
Tercer.- Que es notifiqui a les associacions inscrites al registre municipal d'associacions veïnals i 
les finalitats de les quals guardiin relació directa amb l'objecte de la disposició.
Eivissa, 16 d'octubre de 2012.
Sgt: Lina Sansano Costa
2ª Tinent d'Alcalde.”

“Vist el text del Reglament, del tenor literal següent:
INDEX DEL REGLAMENT DE L'ÚS DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPAL D'EIVISSA (BME)

1. Exposició de motius.
2. Títol Preliminar.

-Article 1: Objectius i funcions de la BME.
3. Títol I: L'accés, espai, equip i horari.

-Article 2: Accés.
-Article 3: Espai.
-Article 4: Equip. 
-Article 5: Horari.

4. Títol II:Drets i deures de les persones usuàries.
-Article 6: Drets de les persones usuàries.
-Article 7: Deures de les persones usuàries.

5. Títol III:Dels serveis de la biblioteca.
-Article 8: Del caràcter dels serveis de la BME.
-Article 9: La targeta d'usuari/usuària de la BME.
-Article 10: Dels serveis.
-Article 11: Servei de préstec personal.
-Article 12: Servei de préstec interbibliotecari.
-Article 13: Servei per a visitants i turistes.
-Article 14: Règim de funcionament de les reserves, renovacions i devolucions.
-Article 15: Servei de préstec col·lectiu.
-Article 16: Servei de préstec assistencial a domicili.
-Article 17: Servei d'accés a les tecnologies informàtique i Wi-fi.
-Article 18: Servei d'informació i seccions especials.
-Article 19:Visites de grups a la biblioteca.
-Article 20:Activitats d'animació cultural i de hàbit lector.

6. Títol IV:Dels béns.
-Article 21: Donacions bibliogràfiques, audiovisuals i documentals.
-Article 22: Objectes perduts.
-Article 23: Danys a la biblioteca.

7. Títol V:De la garantia dels drets de les persones usuàries i del personal al servei de 
l'Ajuntament d'Eivissa.

-Article 24:Caràcter de BME i condició del personal al seu servei.
-Article 25: Infraccions.
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-Article 26: Prescripció.
-Article 27:Sancions i correccions.
-Article 28: Graduacions de les sancions.
-Article 29: Responsabilitats.
-Article 30: Procediment sancionador i competència.

8. Títol VI: Cessió d'espais per a actes.
-Article 31: Cessió de l'ús dels espais de la BME.

9. Disposició Addicional.
10. Disposició Final.

REGLAMENT DE L'ÚS DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS D'EIVISSA (BME)
Aquest reglament regula el funcionament i la prestació pública del servei de la Biblioteca Municipal 
d'Eivissa, titularitat de l'Ajuntament d'Eivissa,  així  mateix l'esmentat reglament afecta a totes les 
persones que facin ús de les instal·lacions i serveis de la BME amb independència de la possessió 
o  no  del  carnet  de  soci/sòcia  de  la  biblioteca  o  d'altre  carnet  de  soci/sòcia  de  la  xarxa  de 
biblioteques de les Illes Pitiüses.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
A la  vista  la  Llei  19/2006,  de  23  de novembre del  sistema bibliotecari  de  les  Illes  Balears,  el 
Reglament  que  regula  la  xarxa  de  biblioteques  públiques  de  les  Illes  Pitiüses  i  vistes  les 
competències pròpies dels ajuntaments segons l'art 25. 2 m) en relació amb l'art 26.1.b) de la Llei 
7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de les  bases de règim local,  així  com en virtut  de  l'art  49  de 
l'esmentada Llei modificada per la Llei 11/99 de 21 d'abril i per la Llei 57/2003 de 16 de desembre i 
concordants, es dicta aquest Reglament d'ús del servei de la Biblioteca Municipal d'Eivissa (BME). 
L'objectiu d'aquest reglament és regular l'ús de la BME així com el funcionament present i futur de 
totes les biblioteques municipals que s'adheriren a la present normativa, totes elles dependentes del 
servei d'Arxiu/Biblioteca d'aquest 'Ajuntament. 
TÍTOL PRELIMINAR.
Article 1:Objectius i funció de la BME.
La lectura i  l'accés  a la  informació  son drets  del  que han de poder  gaudir  tots els  ciutadans i 
ciutadanes de qualsevol comunitat lliure i democràtica. La lectura i la informació fa als ciutadans i 
ciutadanes més lliures i  autònoms. Aquest dret s'ofereix per part de les institucions públiques a 
través de les biblioteques, arxius, hemeroteques, ludoteques, bebeteques i sales de lectura.
La Biblioteca és un espai públic i col·lectiu d'estudi, investigació i lectura. La Biblioteca Municipal 
d'Eivissa (BME) és un servei públic municipal obert a tota la ciutadania. Les institucions que tutelen 
aquests espais tenen la responsabilitat de garantir un ambient i instal·lacions adequades. 
Per tal de garantir un bon servei a les persones usuàries es redacta i aprova aquest reglament, que 
és d'obligat  compliment  i  que per tant resta a disposició de tothom per a la seua lectura i  que 
suposa una relació dels drets i deures tant del personal bibliotecari com dels usuaris del servei. Un 
extracte del document es pot consultar a la web de la Biblioteca Municipal d'Eivissa.
D’altra banda, per tal de garantir els drets de les persones usuàries , s’ha regulat la tipificació de les 
infraccions (i, també, les sancions aplicables) en funció de les conductes incíviques més comunes 
observades a la biblioteca.
Les sancions no són pecuniàries, sinó de privació del servei. La idea que presideix aquest sistema 
és simple; el reglament d'us del servei de la BME atorga uns drets a les persones usuàries, però 
també els hi imposa uns deures. Si no es dona compliment als deures, no es poden exercir els 
drets, aquesta ètica bàsica és la que inspira el títol respecte a les infraccions i sancions.
TÍTOL I.: L'ACCES, ESPAI, EQUIP I HORARI.
Article 2:Accés.
2.1) La BME és un servei públic municipal obert a tota la ciutadania, dins del calendari i horari 
establert  a l'article 5 d'aquest text i que està subjecte a modificacions a criteri de l'Ajuntament.
2.2) L'accés als espais i serveis és lliure i gratuït, adreçant-se a tota la ciutadania sense distinció 
d'edat, sexe, raça, creença, etc. Només l'ús de determinats serveis i supòsits pel quals s'estableixi 
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mitjançant ordenança un tribut que es pugui meritar per a l'ús dels serveis complementaris a la 
biblioteca podran suposar el pagament d'unes taxes o preus públics d'acord amb les ordenances 
municipals. 
2.3)  No  està  permesa l'entrada d'animals  domèstics,  llevat  dels  gossos pigall  que acompanyin 
persones amb dificultats de visió.
2.4) Els infants menors de 14 anys solament tenen accés a les sales infantils de la BME i han 
d'accedir i romandre-hi, acompanyats d'una persona adulta. En cap cas, el personal bibliotecari es 
farà responsable de la seva cura i vigilància.
2.5) No està permesa l'entrada de vehicles recreatius:patinets,bicicletes, etcètera.
2.6) Quan sigui estrictament necessari el personal de la Biblioteca pot restringir-hi l'accés o expulsar 
de la  biblioteca,  de forma temporal  o permanent,  a aquelles  persones que incompleixin  aquest 
reglament d'ús d'altres normes elementals de convivència, civisme i utilització de béns públics. Així 
mateix, el personal bibliotecari quan sigui estrictament necessari i per causa de força major i en cas 
d' incompliment greu de les normes bàsiques de convivència i d'aquest reglament, podrà establir 
limitacions a aquest principi, d'acord amb els seus superiors, aplicant directament i sense cap altra 
resolució el règim de sancions establert en l'art 28 d'aquest reglament.
a)Accés al fons bibliogràfic
L’accés al fons bibliogràfic general, que comprèn obres que abracen totes les disciplines, és lliure i 
gratuït.  (aquest  fons  es  pot  consultar  al  Catàleg  Bibliogràfic  de  les  Illes  Balears  (CABIB): 
http://cabib.uib.es/)
En general, el fons bibliogràfic i audiovisual que integra el fons general de qualsevol biblioteca és 
propietat pública gestionada pel personal bibliotecari que té l'obligació de custodiar-lo i protegir-lo 
per oferir-lo en òptimes condicions als usuaris i les usuàries del servei.
És responsabilitat  de la  biblioteca oferir  un fons bibliogràfic  i  audiovisual  classificat  i  actualitzat 
periòdicament i regularment en funció de les possibilitats pressupostàries del centre.
El fons bibliogràfic i  audiovisual que integra el fons general  de la BME és adquirit  a partir  dels 
pressuposts municipals de la Corporació i per tant son béns inventariables que s'han de custodiar, 
conservar  i posar a l'abast de l'usuari per part del personal de la Biblioteca seguint els criteris del 
personal tècnic i responsable del servei, això és, llibres que son susceptibles de préstec, aquells 
que son de consulta a la sala, aquells que son de préstec restringit,  etc. Alguns dels títols que 
formen  el  fons  bibliogràfic  i  audiovisual  de  la  BME  prové  de  donacions  institucionals  o  de 
particulars, que contribueixen així a enriquir i augmentar aquest fons.
Les persones usuàries de la BME podran mitjançant els suggeriments: l'usuari podrà fer propostes 
que  es  tendran  en  compte  per  la  direcció  a  l'hora  d'ampliar  i  actualitzar  el  fons  bibliogràfic  i 
audiovisual de la biblioteca, sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries .
Article 3: Espai.
La BME disposa de 200 punts de lectura destinats a la consulta de les obres en la sala i es troba 
distribuïda  en  els  següents  espais:  a)Taquilles-Entrada.  b  )Pis  inferior:  Hemeroteca  (premsa  i 
publicacions periòdiques),Mostrador de préstec, Sala Infantil-Juvenil, Bebeteca, Obres de referència 
(diccionaris  i  enciclopèdies).  c)  Pis  superior:Sala  d'Adults  i  -Sala  Marià  Villangómez.  d  )Espais 
d'accés restringit al públic i d'accés només permès al personal:Despatx direcció i Magatzem. 
Cada sala està destinada per a un públic i uns usos específics. La gestió i la utilització d'aquests 
espais és competència exclusiva del personal bibliotecari. 
L'aforament  de  les  sales  és  limitat.  En  cas  de  que  les  sales  estiguin  completes,  el  personal 
bibliotecari podrà limitar l'accés a nous usuaris fins que tornin a quedar espais lliures. 
Article 4: Equip.
L'equip humà de la biblioteca està integrat per: a) Direcció: Tècnica Arxivera-Bibliotecària (lloc de 
feina  Cap  del  Servei  de  Documentació);  b)  gestió:  Administrativa  (lloc  de  feina  Responsable 
bibliotecària); c)Administrativa biblioteca, d) Bibliotecàries auxiliars.
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És responsabilitat del personal bibliotecari complir l'horari establert d'atenció al públic i avisar amb 
antelació de qualsevol canvi o incidència presentacions de llibres, conferències o altres activitats 
que puguin modificar puntualment o interrompre aquest horari habitual. 
Article 5: Horari.
Actualment, l'horari d'atenció al públic de la BME és:a) Hivern:de 8.30 a 14.00 i de 16.00 a 20.30 
(de finals  d'octubre a Setmana Santa),  De Setmana Santa  a final  de curs escolar-Sant  Joan i 
setembre-octubre:De 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00,Dissabtes: De 10.15 a 13.30 
b) Estiu i Nadal:Horari intensiu de 8.00 a 15.00 hores de dilluns a divendres. Horari extraordinari 
exàmens de setembre:Com a servei  extraordinari,  a  partir  de l'estiu  de 2011 es  realitza  horari 
ininterromput  de  13  hores  diàries  de  8.00  a  21.00  hores  de  dilluns  a  divendres  durant  les  2 
setmanes prèvies als exàmens de setembre.
TÍTOL II : DELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES
Article 6:Drets de les persones usuàries. 
1).-Dret d'informació.
a) Les persones usuàries de la BME tenen dret a sol·licitar informació sobre el seu fons, el seu 
funcionament i el seu reglament. 
b) Aquest reglament resta a disposició de tothom per a la seva consulta.
c) En cas de serveis amb reglaments particulars també són a disposició de tothom.
d) La biblioteca exposa l'horari d'atenció al públic i dels serveis amb horaris restringits i anuncia les 
activitats i els actes que s'hi organitzen amb el temps suficient i de la forma més convenient per 
garantir-ne la màxima difusió.
2).-Dret a rebre suport.
a) Les persones usuàries poden demanar ajut al personal bibliotecari,  que és el responsable de 
prestar el suport necessari per a facilitar l'ús del serveis.
-El personal bibliotecari assessorarà l'usuari/a sobre el fons bibliogràfic i audiovisual del centre així 
com de les diferents seccions, normes d'ús, horaris, activitats, etc.
-El  personal  bibliotecari  orientarà  l'usuari  i  l'ajudarà  a  localitzar  les  obres  i  la  informació  que 
necessiti i l'assessorarà sobre els recursos que ofereix la BME.
3).-Dret d'opinió.
a)  La  biblioteca  disposa  d'una  bústia  de  suggeriments  per  facilitar  l'expressió  de  queixes  i 
suggeriments.
4).-Dret de participació.
a) La biblioteca escolta les entitats, i agents socials del territori, en relació amb el seu funcionament 
i la programació d'activitats.
b) En l'ampliació i renovació del fons bibliogràfic i audiovisual de la biblioteca es tenen en compte es 
suggeriments de les persones usuàries sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries . 
Article 7:Deures de les persones usuàries.
La biblioteca és un centre comunitari on ha de regnar la convivència i el respecte, tant cap a la resta 
de  persones  usuàries  com  envers  el  personal  bibliotecari,  les  instal·lacions,  el  mobiliari,  els 
equipaments informàtics i el fons bibliogràfic, audiovisual i documental. 
Les normes de comportament son les exigides habitualment a qualsevol servei públic d'aquestes 
característiques i  s'han de complir  per  part  de les persones usuàries i  fer  complir  per  part  del 
personal bibliotecari:
1)Normes generals
1- Respectar a les altres usuàries, al personal de la biblioteca, el fons, els béns mobles i immobles 
de la biblioteca. 
2- Mantenir una actitud correcta, i en aquest sentit, i mantenir-se vestits i calçats a l'interior de la 
mateixa.  Igualment,  per accedir  a la BME caldrà trobar-se en condicions higièniques d'acord al 
estàndards socials.
3- S'han de dipositar els efectes personals en els llocs habilitats a aquest efecte. La BME declina 
tota responsabilitat sobre els béns personals de les persones usuàries. Els objectes trobats a la 
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BME es conservaran  un màxim d'un  mes en qualitat  d'objectes  perduts.  Transcorregut  aquest 
temps, la BME se'n despendrà.
4-  S'ha  de  mantenir  en  tot  moment  una  conducta  correcta  i  guardar  silenci,  no  s'admetran 
conductes violentes,  insults.  S'han d'apagar els telèfons mòbils abans d'accedir  a l'interior  :està 
totalment prohibit parlar per mòbil dins la biblioteca, sota qualsevol circumstància. Aquest fet serà 
motiu d'expulsió immediata.
5- Deixar els documents, en acabar la seva consulta, en un dels llocs destinats a aquest ús.
6- Abstenir-se de:
a).- Menjar, beure o fumar dins la biblioteca. Només està permès el consum d'aigua sempre que es 
respecti la integritat dels llibres i del material.
b).- Escriure, calcar o fer senyals en cap llibre, revista o qualsevol document.
c)-  Reservar  punts de lectura a les sales  per  a altres persones ni  per a ús propi.  El  personal 
bibliotecari retirarà els efectes personals si això és produeix. 
d).- Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments; obrir o tancar finestres i modificar els aparells de 
climatització. No és permès canviar la distribució del mobiliari i els equipaments de les diferents 
sales  ni  fer-ne  un  ús  inadequat.  Els  comportaments  que  s'apartin  d'aquestes  premisses  seran 
sancionats.
e).- No és permet fer treballs en grup. 
f).- No és permet realitzar cap treball manual, ni utilitzar tisores, cúter, pintura, aquarel·les, cola i tot 
aquells  materials  amb els  quals  es  puguin  mutilar  o  malmetre els  documents o  material  de  la 
biblioteca.
g).- Realitzar activitats que en general puguin molestar els altres usuàries o entorpir el funcionament 
normal de la biblioteca.
7.- Entrar al recinte de la biblioteca amb qualsevol tipus de vehicles, llevat d'aquells aparells que 
facilitin el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
8.- La BME es reserva el dret de demanar la identificació a les persones usuàries sempre que ho 
consideri necessari per al seu bon funcionament.
9.-Complir amb el que disposa aquest reglament de la BME.
TÍTOL III:DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA.
Article 8:Caràcter dels serveis de la BME.
a) La BME té el caràcter de servei públic municipal, i que té per objecte l'accés a la informació i el 
coneixement que posa l'Ajuntament  a la ciutadania del municipi. Tot i ser de titularitat municipal, la 
BME  és  un  servei  que  a  la  pràctica  ha  esdevingut  insular  degut  a  la  capitalitat  de  Vila,  les 
característiques del centre i el seu fons bibliogràfic, audiovisual i documental que acull, el més alt de 
les Pitiüses i un dels més importants de les Illes Balears. 
b) Per a poder utilitzar  els serveis de la BME, les persones usuàries han de tenir  carnet de la 
biblioteca i que aquest no estigui bloquejat. 
Article 9:La targeta d'usuari/usuària o carnet de soci/sòcia de la Biblioteca.
a) En general les persones empadronades al municipi d'Eivissa poden accedir als serveis de la 
BME així com sol·licitar la targeta d'usuari/usuària, portants  el DNI/NIE o el permís de residencia, 
adreça, telèfon i correu electrònic. 
b) S'ha de tenir en compte que les persones titulars de qualsevol carnet de soci/a de qualsevol 
biblioteca  pública  de  les  Pitiüses  poden  fer-lo  servir  per  al  servei  de  préstec  de la  BME i  de 
qualsevol d'aquests centres sense necessitat de fer-se soci/a de cada un d'ells, d'acord amb a un 
acord entre totes les biblioteques municipals de les Pitiüses i de la Biblioteca Pública del Consell 
Insular.
c)  L'esmentada targeta  d'usuari/usuària  atorga el  dret  a  l'accés  al  servei  de  préstec  de llibres, 
audiovisuals i publicacions periòdiques per un període concret, prorrogable o no depenent de la 
demanda i les necessitats del servei, comporta l'acceptació i compliment d'aquest reglament. 
d) La targeta d'usuari/usuària és personal i intransferible, fent-se el titular de la mateixa responsable 
de l'ús que es faci d'ella.
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e)  Les  persones usuàries  menors de 14 anys  necessiten  l'autorització  dels  pares per  fer-se  el 
carnet, així com els majors de 14 anys que no presentin el DNI.
f) Cal comunicar a la biblioteca qualsevol canvi en les seves dades, especialment les de domicili, 
telèfon de contacte o correu electrònic. 
g)  En  cas  de  pèrdua  o  sostracció  de  la  targeta  d'usuari/usuària  s'ha  de  comunicar-ho 
immediatament a la BME, en cas contrari la persona usuària serà la responsable patrimonial de l'ús 
que es pugui fer del seu carnet. 
h) D'acord amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter  personal  (LOPD)les 
dades facilitades  a  la  BME només s'utilitzaran  amb l'objecte  pel  qual  han estat  recollides.  Tot 
usuari/usuària podrà exercir els drets d'accés,rectificació,oposició i cancel·lació de les seves dades 
personals.
Article 10:Serveis.
La Biblioteca presta els següents serveis:
- Servei de préstec Préstec amb diferents modalitats: servei de préstec personal, servei de préstec 
interbibliotecari,  servei  per  a  visitants  i  turistes,  servei  de  préstec  col·lectiu,  servei  de  préstec 
assistencial a domicili.  
- Servei d'accés a tecnologies informàtiques i Wi-fi
- Servei d'informació i seccions especials
- Altres activitats com: Visites de grups a la biblioteca, Activitats d'animació cultural i de hàbit lector. 
Article 11: Servei de préstec personal.
a) El servei de préstec personal permet la cessió gratuïta i temporal d'un determinat nombre de 
documents , sent necessari disposar de la targeta d'usuari/usuària de la biblioteca. 
b) La majoria de documents de la BME és susceptible de préstec. Resten excloses determinades 
obres  a  raó  de  la  seva  tipologia  o  característiques  (obres  de  consulta  com   enciclopèdies, 
diccionaris, fons de reserva, alguns documents únics de la col·lecció local, publicacions periòdiques, 
dossiers de premsa, els darrers exemplars de revistes, determinades obres del fons local, etc) o bé 
del seu estat de conservació o segons criteris del personal bibliotecari. Una part del fons bibliogràfic 
i documental està exclòs de préstec. 
c) El nombre màxim d’obres que es poden tenir al mateix temps i els terminis de devolució en funció 
del tipus de document, són:a)Infantil (fins als 13 anys): 3 obres (llibres 1 setmana, audiovisuals, 3 
dies);b)  Adults  (a  partir  dels  14  anys):  4  obres  (llibres  2  setmanes,  audiovisuals  3  dies):c) 
Condicions especials per a fons de característiques especials com : 1) Llibres recomanats pels 
centres escolars: 1 setmana, 2) Audiovisuals per aprendre idiomes: 1 setmana, 3) Llibres de cap de 
setmana: de divendres a partir de les 19.00 hores fins a dilluns abans de les 12.00 hores.
d) No es poden doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres, així com tampoc es pot retallar ni 
subratllar cap mena de document. 
e) Les fotocòpies que es facin d'un document han de complir la normativa vigent de drets d'autor i 
en el  cas dels  audiovisuals,  cal  agafar  sempre els  discos  compactes amb cura,  evitant  cops i 
ratlladures. 
f)Els documents han de retornar-se en perfecte estat, que serà revisat pel personal de la BME. 
Totes  les  persones  usuàries  que  perdin  un  document  hauran  de  restituir-lo  mitjançant  la  seva 
compra. En el cas que el document no se trobi al mercat, el personal de la BME facilitarà les dades 
d'un document alternatiu per a la seva compra.
Article 12:Servei de préstec interbibliotecari.
La BME ofereix un servei de préstec interbibliotecari per a aquells títols que no formin part del fons 
bibliogràfic propi.
Article 13: Servei per a visitants i turistes.
La BME disposa d'un fons especial  d'obra literària  en diverses llengües per a aquells  visitants 
temporals que no poden acreditar la seua residència a les Illes Pitiüses, o turistes. En aquest cas, 
l'únic tràmit que s'ha de complir és emplenar un petit formulari.
Article 14: Règim de funcionament per les reserves, renovacions i devolucions 
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a)Reserves
Es poden fer reserves d'aquelles obres que no es troben disponibles per trobar-se prestades a 
altres lectors. Quan el document està disponible es comunica telefònicament a la persona que ha 
fet la reserva. Si hi ha més d'una reserva, aquestes s'atendran per ordre de recepció. Una vegada 
comunicada la disponibilitat del document a la persona interessada, aquesta té un termini màxim de 
48 hores per retirar-la en el cas general i 24 hores si es tracta d'un llibre recomanat o de lectura 
obligatòria.  Passat  aquest  termini  s'atendrà  la  següent  petició  o  es  col·locarà  al  prestatge  a 
disposició dels usuaris/usuàries.
b)Renovacions
Si la persona usuària necessita més temps per llegir o consultar una obra, es pot renovar el préstec 
fins un màxim de 2 vegades, sempre que aquest títol no tengui cap reserva, excepte en els casos 
de texts recomanats pels centres escolars o altres que assenyali el personal bibliotecari.
c)Devolucions
Els documents s'han de retornar en el termini establert. L'incompliment d'aquest termini donarà lloc 
a la suspensió temporal de la utilització del servei de préstec durant els mateixos dies de retard en 
la devolució.
Article 15:Servei de préstec col·lectiu.
a)Aquest servei permet el préstec de documents als centres d’ensenyament i a entitats, institucions 
i associacions, durant un temps limitat, sent necessari disposar de la targeta de préstec col·lectiu.
b)Amb aquesta modalitat de préstec, el nombre d’obres prestables és superior (un màxim de 12 
documents per centre), i el termini de devolució per als audiovisuals és més ampli (una setmana).
c)Respecte al funcionament i  normes d’ús del préstec, així  com per les reserves, renovacions i 
devolucions, s’aplica el mateix règim de funcionament que pel servei de préstec personal. 

Article 16: Servei de préstec assistencial a domicili.
a)Aquest  tipus  de  servei  va  adreçat  a  aquelles  persones  amb  problemes  de  mobilitat 
(temporal o permanent), que resideixin en el municipi d'Eivissa. El servei consisteix en rebre 
llibres, revistes i audiovisuals al domicili, en qualitat de préstec durant un temps limitat sent 
necessari disposar de la targeta d'usuari/usuària de la biblioteca. 

b)La persona interessada ha de posar-se en contacte amb la biblioteca, a través de telèfon o email, 
per tal de sol·licitar aquest servei. Cal indicar les vostres dades personals (nom i llinatges, adreça 
completa i  telèfon) i  les dades dels documents que es vol  tenir  en préstec (títol,  autor i  dades 
d'edició). El nombre màxim de documents simultanis que es poden prestar és de quatre. El termini 
de préstec és de 30 dies pels llibres i 15 dies els audiovisuals. 

Article 17: Servei d'accés a les tecnologies informàtiques i Wi-fi.
La biblioteca disposa de terminals d’accés gratuït a Internet, així com connexió inalàmbrica 
Wi-fi en totes les sales, per tal d’oferir l’accés a la informació i  la comunicació a totes les 
persones usuàries. Amb aquest servei es pretén garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a 
les noves tecnologies. Els inevitables problemes tècnics que comporta una xarxa que dóna 
servei a tants usuaris s'intentaran solucionar en un termini prudencial sempre depenent de les 
possibilitats tècniques.

La BME no podrà oferir aquest servei els dissabtes, durant els horaris extraordinaris o per manca 
de personal.
1) Ús dels terminals amb connexió a Internet: funcionament i normes.
a)El  servei  -sempre  que  les  circumstàncies  tècniques  ho  permetin-  està  operatiu  de  dilluns  a 
divendres. 
b)Les prestacions dels  terminals  són:  navegació per  la  World Wide Web (www),  ús  del  correu 
electrònic mitjançant les vostres comptes pròpies, impressió i gravació.
c)El temps màxim d'ús dels terminals i  connexió per persona és de 30 minuts per a la cerca i 
consulta a Internet. Només en el cas de consulta de premsa antiga digitalitzada es disposarà de 60 
minuts. Cal finalitzar les sessions amb puntualitat per tal de permetre que les persones usuàries 
puguin començar sense demores. 
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d)La persona usuària es compromet a fer un ús correcte del servei i dels equips. Qualsevol mal ús, 
tant de continguts com d'aparells, serà considerat una falta.
e)Si en el moment d’estar disponible el terminal, no es troba a la sala la persona que ha fet la 
reserva, se saltarà el torn. 
f)Els  terminals  estan  destinats  exclusivament  a  la  recerca  d’informació,  la  investigació  i 
l’aprenentatge. No es permet accedir a jocs, xats o qualsevol tipus de pàgines de continguts visuals 
que fereixin la sensibilitat d'altres persones, especialment menors.
g)No es poden fer modificacions en la configuració dels equips, arxius o instal·lar programes.
h)Les consultes  es podran restringir  a  1 per  dia  i  3  a la  setmana per  la  mateixa  persona per 
necessitats del servei o de la demanda.
i)Abans de la utilització de qualsevol dispositiu electrònic cal adreçar-se al personal de la biblioteca 
que facilitarà un número d'accés.
j)L'ús del servei és individual. Només 1 persona o com a màxim i en casos excepcionals -prèvia 
autorització- dues, poden participar en les sessions de consulta a internet  a través d'un mateix 
terminal i complint sempre les normes de comportament i silenci generals.
k) S'ha de respectar la privacitat dels usuaris i usuàries. 
l) Els menors d'edat poden fer ús dels terminals d'ordinador a partir dels 6 anys. Fins als 14 anys els 
joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta que es faci  responsable o be presentar  el 
consentiment signat pel pare o mare o tutor/a. La BME no es fa responsable del contingut de les 
pagines  webs  consultades   i  disposarà  a  la  disposició  de  lla  persona  usuària  el  corresponent 
imprès, 
ll)El personal bibliotecari pot donar per finalitzada la sessió en qualsevol moment si així ho estima 
oportú o negar aquest servei a un/a usuari/usuària que no compleixi les normes generals de la BME 
o les específiques d'aquest servei.
m)Per a poder fer còpies amb la impressora l'usuari s'ha d'adreçar primer al personal bibliotecari. El 
màxim de fulls impresos de manera gratuïta serà de 5.
2) El servei d’Internet i els espais multimèdia. 
a)Les persones usuàries tenen l’obligació de llegir  qualsevol notícia relacionada amb temes de 
copyright que figuri a la informació consultada i respectar-la. La biblioteca no es fa responsable del 
contingut de la informació consultada ni de l’ús que en facin els usuaris. Només es pot utilitzar la 
informació dins dels límits que permeti la legislació vigent, la propietat registrada, l’autor o qualsevol 
altra norma ètica o exigència implícita o explícita establerta en cada cas. 
b)No es permet entrar a pàgines de contingut pornogràfic o violent, que vulnerin els drets humans, i 
de continguts visuals  que fereixin  la sensibilitat  d’altres persones usuàries o del personal de la 
biblioteca. 
c)Un cop l’usuari  hagi  acabat  la  sessió,  no es permet  que quedi  emmagatzemat  cap arxiu als 
ordinadors. Per qüestions de seguretat de l’usuari i del sistema informàtic, s’eliminaran els arxius un 
cop l’usuari hagi acabat la sessió. 
d)No es permet que els usuaris instal·lin programari informàtic. 
Article 18:Serveis d'informació i seccions especials.
1)Taula  de novetats/Nous títols:es  renova setmanalment  i  ofereix  una selecció  de les  novetats 
adquirides o de nous títols que s'incorporen a la biblioteca. 
2)  Renovam seccions:  mostra bibliogràfica dels  títols  adquirits  específicament per a una secció 
especial. 
3) Servei de reserva: quan es dóna una demanda especial sobre un títol determinat s'estableix una 
llista d'espera d'usuaris, respectant-se l'ordre de petició i avisant l'usuari quan és el seu torn de 
lectura. Si lla persona usuària no contesta o tarda més de 24/48 hores -segons els casos- en retirar 
el llibre, es passarà la següent persona usuària.
4) Llibres recomanats: la BME compta en el seu fons amb varis exemplars d'aquells títols que son 
de lectura obligatòria per als alumnes dels diferents centres escolars del municipi. En aquest cas i 
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per tal de donar servei al major nombre de lectors i estudiants, el termini de préstec és més curt i no 
és renovable.
5)  L'escriptor  del  mes:  la  BME  dedica  cada  mes  a  un/a  escriptor/a  determinat  aprofitant  una 
efemèride  o  aniversari,  exposant  la  seua  obra  a  l'entrada  de  la  biblioteca,  editant  un  fulletó 
informatiu i un punt de llibre i restringint durant aquest període el préstec de les obres exposades en 
l'activitat.
6)  Tal  dia  com  avui:  Exposicions  bibliogràfiques  aprofitant  efemèrides  relacionades  amb  els 
diferents coneixements, els llibres i els seus autors.
7) Bústia de suggeriments: es troba al mostrador de préstec. Només s'atendran les que portin les 
dades de l'usuari que fa el suggeriment, comentari, petició o recomanació aportant nom complet, 
telèfon i/o correu per poder respondre. 
Article 19:Visites de grups a la Biblioteca.
a)Aquest  servei  és una activitat  inicialment  dissenyada per a l'ús  docent  i  pedagògic,  dirigit  en 
primera instància als centres escolars d'Eivissa que així ho sol·licitin.
b)També podran sol·licitar  i  concertar  visites guiades altres col·lectius o entitats sempre amb la 
suficient antelació i en l'horari estipulat, prèvia reserva de dia i hora d'acord amb els responsables 
de la BME, preferentment a primera hora del matí,  per tal de no interferir  excessivament en el 
servei. La visita no durarà més de 45 minuts i haurà de finalitzar en tot cas abans de les 11,00 Hs. 
No es podran admetre visites col·lectives sense autorització prèvia.
c) Aquestes visites les realitza el personal bibliotecari en el temps i forma que s'estableixi.  Les 
alumnes hauran de venir acompanyats amb personal docent i adult que es faci responsable d'ells.
Article 20:Activitats d'animació cultural i de l'hàbit lector.
Les activitats que organitza o acull la BME son de lliure accés per a tot la ciutadania. Les activitats 
seran gratuïtes  sempre que no es fixin  preus  públics  en casos excepcionals  i  especials  o per 
necessitat d'autofinançament. 
En  el  cas  de  que  el  desenvolupament  de  les  activitats  afecti  els  altres  serveis,  el  personal 
bibliotecari ho comunicarà als usuaris amb antelació indicant dia, sala i hora. 
TÍTOL IV. DELS BÉNS.

Article 21: Donacions bibliogràfiques, audiovisuals i documentals.
a)En general la BME accepta les donacions ja que ajuden a enriquir i augmentar el nostre 
fons bibliogràfic,  tant  de llibres  i  d’audiovisuals  com:1)Documents de caràcter  general,  de 
diferents  temàtiques  i  llengües,  i  suports  (llibre,  DVD,  CD...).  2)Publicacions  periòdiques, 
3)Obres de referència.

b)La BME es reserva el dret de decidir quines obres s’incorporaran als fons documental en funció 
de l’estat de conservació i/o interès del document. Les obres que s’incorporin als fons bibliogràfic de 
la biblioteca, passen a ser de la seua propietat, i com a tals, reben el mateix tractament documental 
que la resta del seu fons d’acord amb la seua política de col·lecció. Els criteris generals que es fan 
servir a l’hora d’incorporar els documents a la col·lecció de la biblioteca són:documents que estiguin 
en bon estat  d’higiene i  conservació,  sense anotacions,  ni  text  subratllat,  també són d'especial 
interès els llibres moderns dels quals no disposa la biblioteca, els llibres de temàtica local, així com 
els llibres antics o d’un especial valor.
c)Qualsevol persona que vulgui fer una donació bibliogràfica a la BME haurà de portar els donatius 
directament a la biblioteca. A la recepció, el personal bibliotecari demanarà les dades per tal de 
deixar-ne constància i poder agrair la donació per escrit. 
d)Les obres que no s’incorporin als fons bibliogràfic de la biblioteca es podran distribuir a diferents 
associacions culturals, centres educatius, ONG's o similars. 
e)L'acceptació  d'una  donació  implica  l'establiment  d'un  protocol  entre  qui  dóna  i  l'Ajuntament 
d'Eivissa, o si no n´hi ha, l'agraïment de la donació i les condicions específiques que la regiran, si 
s'escau. 
Article 22: Objectes perduts.
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El servei de la BME i els seus treballadors, en cap cas, es responsabilitzen dels objectes perduts o 
robats.
Article 23: Danys a la biblioteca.
Les persones que, per frau o negligència, causen danys o realitzin actes d'apropiació sense dret, 
hauran de reparar el dany o restituir l'apropiació. La reparació del dany o restitució de l'apropiació 
és independent de les sancions que es puguin imposar en via administrativa.
TITOL  V.-  DE  LA GARANTIA  DELS  DRETS  DE  LES  PERSONES  USUÀRIES  I  DEL 
PERSONAL AL SERVEI DE LA BME
Article 24: Caràcter de la BME i condició del personal al seu servei.
1.-La BME té el caràcter de servei públic.
2.-Es reconeix la condició d'autoritat al personal al servei de la BME, amb les conseqüències que 
estableix la legislació general. Els fets que constati aquest personal tenen valor probatori, d'acord 
amb el que estableix la legislació de procediment administratiu.
Article 25: Infraccions.
Les infraccions a aquest reglament poden ser molt greus, greus i lleus.
a)Es consideren infraccions molt greus:
1.-les pertorbacions rellevants de la convivència que afecti de manera molt greu, immediata i directa 
a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims de la resta de persones usuàries de la BME, i també 
que es tractin d'activitats o conductes no subsumibles en el tipus previstos del capítol IV de la Llei 
1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
2.-L'impediment molt greu de l'ús d'un servei de la BME respecte a altres persones usuàries amb 
dret a la seva utilització.
3.-Els actes de deteriorament molt greu d'equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements 
del servei de la biblioteca siguin mobles o immobles o qualsevol mena de document.
4.-L'impediment molt greu o rellevant obstrucció al normal funcionament de la biblioteca.
5.-La reincidència (comissió dues o més vegades) de conductes qualificades com a greus en el 
termini de dos anys.
6.-No respectar de manera molt greu al personal de la BME.
7.-L'apropiació  de  qualsevol  dels  béns  de  la  biblioteca,  com  a  material,  llibres,  publicacions, 
audiovisuals etc, sense perjudici, de la seva qualificació d'acord al Codi Penal.
b)Es consideren infraccions greus:
1.-les pertorbacions rellevants de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa a la 
tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims de la resta de persones usuàries de la BME, i també que 
es tractin d'activitats o conductes no subsumibles en el  tipus previstos del capítol  IV de la Llei 
1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
2.-L'impediment greu de l'ús d'un servei de la BME respecte a altres persones usuàries amb dret a 
la seva utilització.
3.-Els actes de deteriorament greu d'equipaments,  infraestructures, instal·lacions o elements del 
servei de la biblioteca siguin mobles o immobles o qualsevol mena de document.
4.-L'impediment greu o rellevant obstrucció al normal funcionament de la biblioteca.
5.-La reincidència (comissió dues o més vegades) de conductes qualificades com a lleus en el 
termini de dos anys.
6.-No respectar de manera greu al personal de la BME.
7.-No identificar-se a requeriment del personal de la BME.
8.-No obeir les ordres donades pel personal de la biblioteca en quant a utilització del material o 
comportament.
9.-Destruir, malmetre o retallar llibres, revistes o qualsevol altre document.
10.-Usar la targeta d'usuari/usuària de la biblioteca fraudulentament i contravenint el que disposa 
l'art 9 d'aquest reglament.
11.-Entrar al recinte amb qualsevol tipus de vehicle a motor, llevat d'aquells aparells que facilitin el 
desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.
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12.-Córrer i cridar reiteradament.
13 -Fumar, menjar o beure ( excepte aigua) en el recinte de la BME.
14.-Accedir-hi  amb animals,  amb excepció  dels  invidents  i  persones amb discapacitats  que els 
necessitin per a la seva mobilitat.
c)Es consideren infraccions lleus o conductes incíviques:
1.-Accedir a la BME en condicions en les que no es pugui contrastar la seva identificació com a 
persona usuària de la biblioteca.
2.-No mantenir-se convenientment vestit i calçat a l'interior de la biblioteca.
3.-No trobar-se en condicions higièniques d'acord als estàndards socials.
4.-Fer sorolls de manera reiterada i molesta, de manera que es pertorbi l'ús normal del servei de la 
BME.
5.-Fer treballs en grup, tot i el requeriment o advertència del personal bibliotecari.
6.-Escriure o fer senyals en cap llibre, revista o qualsevol altre document.
7.-Reservar llocs de lectura a la sala.
8.-Canviar  de  lloc  el  mobiliari  i  els  equipaments  de  les  biblioteques;  obrir  o  tancar  finestres  i 
modificar els aparells de climatització.
9.-No comunicar la pèrdua o subtracció de la targeta d'usuari/usuària.
10.-La resta d'incompliments de deures de les persones usuàries previstos en aquest reglament.
Article 26:Prescripció.
 La prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia de la comissió dels fets. Les 
infraccions qualificades de lleus prescriuran al cap de tres mesos, les de caràcter greu prescriuran 
al cap de sis mesos i les de tipus molt greu a l'any.
Article 27:Sancions i correccions.
1).-Sancions per les infraccions lleus:
-Se sancionen amb una prohibició de l'accés, i ús dels seus serveis, a la BME d'un a tres mesos.
2).-Sancions per les infraccions greus:
Se sancionen amb la prohibició de l'accés, i ús dels seus serveis, a la BME de tres mesos a un any.
3).-Sancions per les infraccions molt greus:
-Se sancionen amb la prohibició de l'accés , i ús dels seus serveis, a la BME de més d'un any fins a 
dos anys.
-Si  es reincideix  en la comissió d'infraccions molt  greus en el  termini  de dos anys suposarà la 
retirada permanent del carnet de soci/sòcia i la impossibilitat d'accés al servei.
En general per a l’aplicació de les correccions, el personal al servei de la BME podrà sol·licitar 
l’auxili dels membres de los Forces i Cossos de Seguretat.
Article 28: Graduació de les sancions.
Per  a  graduar  les  sancions  que  s'han  d'aplicar,  amés  dels  criteris  inclosos  en  els  principis 
reguladors de la potestat sancionadora, cal atendre a la gravetat amb què la infracció afecta els 
béns i interessos protegits pel ordenament jurídic, la gravetat del risc, i el grau de culpabilitat.
Durant  la  tramitació de l'expedient  sancionador,  si  l'infractor  reconeix  la seva responsabilitat  es 
podrà resoldre el procediment de manera immediata amb imposició de la sanció que correspongui 
si be moderada pel propi reconeixement.
Article 29: Responsabilitats.
Les persones usuàries de les instal·lacions i serveis de la BME  hauran d’observar les següents 
condicions: 
1. Les persones usuàries assumiran les responsabilitats d’ordre civil, penal, administratiu, tributari o 
de qualsevol  altre  tipus  que se li  puguin  exigir.  Així  mateix,  assumiran de forma exclusiva  les 
indemnitzacions de danys i prejudicis derivats de la seva responsabilitat.
2. També aquestes persones assumiran les reparacions o indemnitzacions per els desperfectes o 
danys  ocasionats  per  l’ús  indegut  de  les  instal·lacions.  l'Ajuntament  presentarà  la  oportuna 
liquidació, també caldrà la possibilitat d'enervar la sanció corresponent a l'infractor, en els casos en 
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que sigui possible, reposa o retorna al seu estat originari tot allò que hagués malmès, deteriorat o 
espatllat.
3. Cas que la responsabilitat de l' infracció recaigui sobre menors d'edat o persones inimputables, 
els seus pares o mares, tutors o tutores, guardadors o guardadores de dret o fet, respondran de la 
sanció imposada i assumiran en tot cas la responsabilitat civil subsidiària. 
4.El personal municipal és responsable de mantenir les instal·lacions però no és responsable de 
tost els problemes tècnics respecte a la xarxa Wi-fi o dels aparells dels quals disposa la BME, es a 
dir, de tot allò que es surti del seu àmbit competencial i/o pressupostari. 
Article 30: Procediment sancionador i competència. 
a)Sense perjudici  del  disposat  a l'art  35 de la  Llei  29/2006 del  sistema bibliotecari  de les Illes 
Balears, per a la imposició de les sancions greus i molt greus per part de l'Ajuntament d'Eivissa 
s'haurà de seguir un procediment amb audiència prèvia de l'interessat resolent l'òrgan municipal 
competent. El procediment sancionador es tramitarà d’acord a la llei 30/1992 de 22 de novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, el Decret 
278/1993 de 9 de novembre de procediment  sancionador i  el Decret 14/94 de 10 de febrer de 
procediment per l'exercici de la potestat sancionadora. 
b)Per la imposició de les sancions lleus-conductes incíviques- serà competent la Direcció de la 
BME.
c)Cas  que  la  infracció  consisteixi  en  malmetre  o  causar  desperfectes  a  l'equipament  i/o  les 
instal·lacions,  la  persona  usuària,  haurà  de  rescabalar  els  danys  i  perjudicis  causats  amb 
independència de la sanció que, en el seu cas s'imposi.
TITOL VI.- DE LA CESSIÓ D'ESPAIS PER A ACTES.
Article 31: Cessió de l'ús dels espais de la BME.
a)Les diferents espais de la BME només seran cedits per a usos compatibles amb l'esperit,  i el 
servei d'aquests espais i sempre estaran sotmesos a l'informe favorable de la Direcció.
b)Les  peticions  para  la  cessió  d'us,  s'hauran  de  fer  mitjançant  instància  on  s'especificarà  la 
descripció de l'acte, data i horari de reserva, entitat sol·licitant, persona de contacte, telèfon i correu 
electrònic, necessitats tècniques.
En cas de que l'entitat organitzadora necessiti personal personal tècnic de llum i so, de porteria, 
lloguers de sala s'haurà de pagar la taxa regulada en la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per 
a la cessió d'ús i serveis de sales i biblioteca de l'espai cultural de can Ventosa.( BOIB núm.29 de 
23.02.2012) 
Un cop que es comprovi la disponibilitat de la sala sol·licitada i l'adequació de l'acte als criteris 
establerts, la Direcció de la BME es posarà en contacte amb la persona de contacte de l'entitat 
organitzadora.
c) La utilització dels espais de la BME pressuposa l'acceptació de la present normativa.
d)L'entitat organitzadors és l'única responsable que tots els treballs que es porten a terme per a 
l'organització, el muntatge i el desmuntatge s'executin complint la normativa vigent en matèria de 
seguretat i prevenció de riscos laborals.
e)S'ha  d'utilitzar  la  imatge  gràfica  de  la  BME i  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  segons  la  normativa 
d'imatge corporativa.
f)En cas que el  acte sigui  una manifestació artística o espectacle,  l'entitat  ocupant  ha de tenir 
permís  corresponent  de la  Societat  General  d'Autors  o  d'altres,  i  s'ha  de  fer  càrrec  dels  drets 
d'autoria que es deriven de les representacions que s'hi realitzin. 
g)Es podrà impedir la celebració d'actes o activitats que atemptin contra la dignitat de les persones i 
els drets fonamentals, d'acord amb la legislació vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
L'Ajuntament d'Eivissa i la Direcció de la BME es reserva el dret de resoldre qualsevol supòsit no 
previst  en  el  present  reglament  de  la  manera  que  estimi  més  convenient  per  al  correcte 
funcionament del servei.
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Per a la seva modificació se seguirà la tramitació prevista en l'art.49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de bases de règim local  (LBRL)  en relació  amb l'art  102 de la Llei  20/2006,  15 de 
desembre municipal i de règim local de les illes Balears.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor quan es compleixi el que disposen els arts 49 i 65 de la LBRL 
així com els arts 100 a 103 de la Llei 20/2006, de 15 desembre municipal i de règim local de les Illes 
Balears. 
No es podrà al·legar desconeixement per justificar l'incompliment d'aquest reglament, aprovat i en 
vigor.”

Dictaminat  favorablement  per la  Comissió Informativa Ordinària  de Cultura,  Joventut,  Educació, 
Serveis Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.

Intervencions:

Sra. Costa: Els seu grup votarà a favor. El pareix bé que hi hagi unes normes que regeixin el 
funcionament de les diferents instàncies i que la biblioteca també tingui aquest reglament.

Sr. Villalonga: Votarà a favor.

Sr. Ferrer: Votarà a favor, perquè creu convenient que tinguin una reglamentació, i està d’acord 
amb aquest reglament.

Sra. Sansano: S’ha fet aquest reglament perquè beneficia el bon ús d’aquests serveis públics. És 
més fàcil  organitzar  i  ordenar  aquest  servei,  quan  es  té  una  eina  que  ho  marca,  i  per  donar 
compliment a la Llei 19/2006 de 23 de novembre del sistema bibliotecari de les Illes Balears, i al 
Reglament que regula la xarxa de museus d’Eivissa i Formentera.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

3r.  Proposta  d’acord  de  nomenament  de  representants  a  diversos  Consells  Sectorials 
dependents del Consell Insular d’Eivissa.

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

“PROPOSTA D'ACORD AL PLE DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA
Assumpte: Nomenament representats als Consells Sectorials.
Atès que el dia 29 de juny, el Ple del Consell Insular d'Eivissa va acordar la creació de diferents 
consells sectorials, i   la vista dels escrits presentats en data 18 de setembre, on demanen que 
l'Ajuntament nombri representants en aquests Consells,  
Es proposa al Ple de la Corporació la adopció dels següents:
ACORD
Primer.- Al  Consell Sectorial de la Moda, nomenar a l'Alcaldessa que subscriu, com a Titular, i al 
Sr. Raimundo Prats Ramos, regidor de Joventut i Comerç d'aquest Ajuntament com a Suplent.
Segon.-  Al Consell  Sectorial  d'Artesania d'Eivissa,  nomenar a l'Alcaldessa que subscriu,  com a 
Titular, i a la Sra. Catalina Sansano Costa, 2ª Tinent d'Alcalde, com a Suplent.
Tercer.- Al Consell de Vesins d'Eivissa, nomenar a l'Alcaldessa que subscriu, com a Titular, i a la 
Sra.  Miriam  Valladolid  Portas,  regidora  de  Benestar  Social  i  Participació  Ciutadana  d'aquest 
Ajuntament com a Suplent.
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Quart.- Al  Consell  Sectorial  de Comerç d'Eivissa,  nomenar  a l'Alcaldessa que subscriu,  com a 
Titular i al Sr. Raimundo Prats Ramos, regidor de Joventut i Comerç d'aquest Ajuntament com a 
Suplent.
Eivissa, 16 d'octubre de 2012.
Sgt: Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Alcaldessa d'Eivissa”

Dictaminat  favorablement  per la  Comissió Informativa Ordinària  de Cultura,  Joventut,  Educació, 
Serveis Socials, Esports i Promoció Turística i Econòmica.

Intervencions:

Sra.  Costa: A la  Comissió  Informativa  varen  demanar  si  hi  pot  haver  algun  representant  de 
l’oposició. Se’ls hi va contestar que hi havia un sol titular i que en tots els casos s’havia anomenat a 
l’Alcaldessa  amb  un  suplent  de  l’equip  de  govern.  Entenen  que  si  només  hi  pot  haver  un 
representant aquest sigui de l’equip de govern, però se’ls hi va dir que serien sessions obertes. 
Volen demanar que cada vegada que es convoqui un d’aquests consells sectorials, se’ls informi 
perquè així puguin prendre les decisions i assistir-hi i participar en aquests consells, que pensen 
que poden discutir coses molt interessants.

Sr. Villalonga: S’adhereix a la petició de la Sra. Costa, però demanaria que se’ls hi doni digitalment 
còpia de les actes d’aquestes reunions perquè, en cas de no assistir-hi, estiguin informats del que 
sigui debatut a aquests consells.

Sra. Marí: Donat que són reunions obertes i participatives i que els que es pretén amb aquests 
consells és escoltar i donar cabuda a tota la societat, no tenen cap inconvenient que quan arribin 
les convocatòries fer-ho saber a l’oposició, i si és possible, en quan els hi entreguin les actes, donar 
compte.

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

4t. Aprovació Modificació Pressupostària 11/2012 de Suplement de Crèdit:

Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA M11/2012 DE CREDIT 
EXTRAORDINARI

Apreciada la necesidad de consignar crédito, en el estado de gastos del ejercicio 2012, para hacer 
frente a necesidades de las áreas de gastos de juventud, normalización lingüística y administración 
financiera  y  tributaria,  las  cuales  no  pueden  demorarse  hasta  el  ejercicio  siguiente,  vistas  las 
propuestas efectuadas por  los  Regidores   así  como la rectificación introducida por  urgencia  al 
expediente, la Comisión de Economía y Administración Municipal,  debatido el expediente, por 6 
votos a favor (PP) y 4 abstenciones (2 PSOE-Pacte, 1 Nova Alternativa y 1 Eivissa pel Canvi), 
propone al Pleno de la Corporació, la adopción de los seguientes acuerdos:
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PRIMERO.-  Modificar  el  Presupuesto  de  Gastos  del  ejercicio  2012  mediante  Crédito 
extraordinario al no existir en el Presupuesto del Ayuntamiento para este ejercicio crédito suficiente 
en las aplicaciones presupuestarias destinadas a las  finalidades que se relacionan:

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE

011/91200 AMORTIZACIÓN POLIZA CREDITO IMVISA 800.000,00€

337/62900

 INVERSIONES ASOCIADAS AL 
FUNCIONAMIENTO DE CASA DE 
COLONIAS CAN TOMEU 50.000,00€

331/46700 CONVENIO COFUC 14.000,00€

331/22609
ACTIVIDADES CULTURALES 
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 7.120,00€

133/22708 RECAUDACION MULTAS DE TRAFICO 150.000,00€

TOTAL MODIFICACIÓN 1.021.120,00€

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE
MEDIANTE BAJA EN LAS APLICACIONES

 Y CON CARGO A REMANENTE DE TESORERIA
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE
011/9130010 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P 2010 -332.410,51

331/48901 CONVENIO CURSOS DE CATALÁN IEE -21.120,00€

87000
REMANENTE DE TESORERIA PARA 
GASTOS GENERALES 667.589,49€

TOTAL FINANCIACIÓN 1.021.120,00€

SEGUNDO.-  Exponer al público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes 
15 días hábiles al de la publicación del anuncio correspondiente en el 
Boletín  Oficial   de la  Provincia,  para que los  interesados que señala  el  Artículo  170.1TRLRHL 
puedan presentar alegaciones en idéntico plazo y por los motivos tasados en el  párrafo 2º del 
mismo precepto.

Si durante el plazo indicado no se produjeran alegaciones ni reclamaciones, la aprobación inicial se 
convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro acuerdo que lo declare. Se publicará en el 
BOP el resultado de la modificación presupuestaria aprobada y se enviará copia del expediente a la 
Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma .
Eivissa a 16 de octubre de 2012 EL  TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO  DE ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Fdo.: Juan Daura Escandell.

Eivissa a 22 d’octubre de 2012
El PRESIDENT LA SECRETARIA 
DE LA COMISSIÓ DELEGADA
Sgt.:Juan Daura Escandell    Sgt.:MªCristina Sala Torres.”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Intervencions.

Sr. Molina: Demana que expliquin quines són aquestes modificacions de crèdit, d’on procedeixen i 
quin destí tenen cadascuna de les partides.
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Sr. Daura: Les modificacions són: Una partida per amortitzar un préstec que tenien d’IMVISA. És 
una pòlissa que s’ha de cancel·lar perquè el Banc no la vol renovar. Després hi ha unes inversions 
associades a la Casa de Colònies de Can Tumeu. També hi ha el Conveni amb el COFUC, unes 
activitats culturals de normalització lingüística, i una aportació per poder fer front als pagaments de 
l’empresa que gestiona les multes.
Les modificacions per fer aquests pagaments procedeixen d’una amortització d’un préstec del 2010. 
D’una partida que no es va gastar d’un conveni de cursos de català de l’IEE, i la resta surt de 
romanent de tresoreria per a despeses generals.

Sr. Molina: De les partides que estan parlant, la més important és la que s’utilitzarà per participar a 
l’amortització de la pòlissa de crèdit d’IMVISA. IMVISA farà front a una part, i  l’Ajuntament com 
avalador a la part restant. De nou l’Ajuntament injecta diners a IMVISA.
Perquè té que fer front l’Ajuntament a deutes que són d’IMVISA?
És perquè IMVISA no fa front als seus propis deutes, perquè no té activitat i no fa res per vendre els 
seus actius.
Aquesta setmana han llegit que IMVISA ha fet el sorteig dels pisos de can Cantó II. També saben 
que s’alliberarà la venta dels pisos de l’edifici d’Es Pla de Vila. Entenen que IMVISA tornarà aquests 
sous a l’Ajuntament quan en tingui, tant d’aquest  com d’altres préstecs que ha fet l’Ajuntament per 
fer el que IMVISA tindria que haver fet per ella mateixa si hagués venut els pisos quan tocava i si 
hagués atès a l’obligació cambiaria de l’octubre de l’any passat. 
Si hi ha romanent de tresoreria tant malament no estan, de la qual cosa se n’alegren.
Entenen  que  aquesta  modificació  de  crèdit  és  competència  de  l’equip  de  govern,  que  és  qui 
gestiona els pressupostos. S’abstindran.
Entén que ha de quedar clar que IMVISA, tan prompte com sigui possible, torni a l’Ajuntament el 
que li està deixant ara.

Sr. Ferrer: Aquí  es torna a demostrar  que IMVISA podria funcionar  de forma autònoma, podia 
generar beneficis, i durant un any i mig no ha generat res. Fa que l’Ajuntament tingui que aportar 
diners que es podrien destinar a altres coses.
Els  hi  havien demanat  que posessin els  pisos en venda,  que amb això  es podria  mantenir  en 
funcionament l’empresa, i no es va fer.

Sr. Daura: Estan avalant una operació que varen fer vostès.
Quan al  tema de vendre els  actius,  ara no es ven res.  Aconseguiran vendre’ls  i  quan IMVISA 
recuperi la inversió ho tornarà a l’Ajuntament.  Vol deixar clar que tots aquests temes venen de 
vostès i ara ho estan arreglant. Hi havia el préstec de 3.500.000 d’euros, l’aval de 1.500.000 d’euros 
etc... Tot això ve derivat de la mala gestió de l’equip de govern anterior.

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

5è. Proposta d’acord de canvi de data de les Juntes de Govern Local ordinàries.

Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DIA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Vist l’expedient relatiu a la proposta de modificació del dia setmanal per celebrar la Junta de Govern 
Local, la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal celebrada el dia 22 d’octubre 
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de 2012, per 6 vots a favor (PP) y 4 abstencions (2 PSOE-Pacte, 1 Nova Alternativa i 1 Eivissa pel 
Canvi), proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord:

PROPOSTA D’ACORD

Conforme al que disposa l'Art. 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de 
Règim Local de les Illes Balears, es proposa que la Junta de Govern Local amb caràcter ordinari, 
que venia celebrant-se el primer i tercer dilluns de cada més, passi a celebrar-se el primer i tercer 
dijous de cada mes, en el supòsit de que algun d’aquests dies sigui inhàbil, la Junta se celebrarà el 
següent dia hàbil.
Eivissa, a 2 d’octubre de 2012  L'ALCALDESSA, Sgt.: Marienna Sanchez Jáuregui Martinez
Eivissa a 22 d’octubre de 2012
El PRESIDENT LA SECRETARIA 
DE LA COMISSIÓ DELEGADA
Sgt.:Juan Daura Escandell    Sgt.:MªCristina Sala Torres”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal.

Intervencions:

Sra. Costa: S’abstindran, perquè entenen que és un tema organitzatiu de l’equip de govern.

Sra. Marí: És donar compte perquè així estan obligats. Les Juntes passaran a celebrar-se el primer 
i tercer dijous de cada mes. És un tema organitzatiu.

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

6è. Mocions amb proposta d’acord:

6.1.- Moció del Grup Municipal Nova Alternativa, amb proposta d’acord per tal d’aplicar diverses 
mesures ecològiques a les dependencies municipals.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Nova Alternativa, 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  las  instituciones  públicas  deben  promover  el  ahorro  de  agua,  electricidad  y 
consumibles, así como el reciclaje de materiales. Con estas acciones, se impulsa la sostenibilidad 
económica y ecológica  en el  funcionamiento  interno del  Ayuntamiento,  sirviendo además como 
ejemplo a la ciudadanía.

Para ello  se  formula  la  siguiente  moción,  dirigida  a incrementar  el  uso racional  de los 
recursos públicos,  incluyendo los siguientes  puntos básicos,  que fomentan un ahorro en papel, 
tinta, demás materiales fungibles, electricidad y agua, sin que necesariamente suponga un coste 

19



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 25 d’octubre de 2012

para la institución.

SOLICITA

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

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- El pleno de la corporación, acuerda en base a las posibilidades legales, presupuestarias 
y  de  funcionamiento,  aplicar  las  siguientes  medidas  en  las  dependencias  municipales  y  dar 
publicidad de las mismas entre la población:

a) Impresión a doble cara de documentos.
b) Separación de residuos en base al reciclaje de los mismos.
c) Promover el uso de la firma digital.
d) Difundir la información interna preferentemente en formato digital.
e)Fomentar hábitos de ahorro energético en el consumo diario.
f) Utilizar preferentemente lámparas de bajo consumo.
g) Ajuste óptimo de temperatura en termostatos de termos y calderas.
h) Usar preferentemente papel reciclado.
i)  Instalación  de  grifos  monomandos,  cisternas  con  reguladores  de  doble  descarga,  y 

revisión/reparación de las pérdidas de agua.
j)  La  creación  y  difusión  de  normas  de  uso  de  aparatos  de  aire  acondicionado  y/o 

calefacción, y demás medidas de ahorro.

Eivissa, a 21 de octubre de 2012
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: El motiu de la present moció, és perquè l’Ajuntament estalviï sous en paper.
A part  de la guia que ha publicat  l’Ajuntament recentment de bones pràctiques a l’oficina,  seria 
interessant  que els portaveus del  grups es posessin d’acord perquè la  documentació que se’ls 
remeti sigui en format digital.
Demana que s’intenti implantar la firma digital. Seria una manera de que l’Ajuntament vagi en la 
tendència d’evitar, al màxim, imprimir en paper.
Hi ha una sèrie de propostes, que són totalment ampliables a suggeriments dels demés grups. Se’n 
podria afegir una que seria que hi hagués un responsable per àrees que vigili que es compleixin 
aquestes mesures.

Sr. Ruíz: Votaran a favor perquè afavoreix el medi ambient.
Demana a l’Alcaldessa que sigui bel·ligerant amb el PP de Balears que acaba d’aprovar una nova 
llei de costes, perquè mediambientalment deixa molt que desitjar.
Creu que haurien de donar exemple i anar en bicicleta, i ho recomana a la Sra. Alcaldessa.

Sr. Ferrer: Votarà a favor, perquè creu que és una mesura que millorarà el medi ambient. Està 
d’acord en què es facin servir  més les tecnologies que es tenen a l’abast  avui dia,  i  també es 
podrien fer moltes convocatòries digitalment.

Sr. Mayans: No sap perquè el Sr. Ruíz parla de la llei de costes en aquesta moció.
Des de la Regidoria de Medi Ambient estan a favor de fomentar tot el que preservi el medi ambient.
Aquesta moció li pareix excel·lent, per tant votaran a favor.
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Han incorporat una nova ferramenta que es diu “línia verda”, de la tots els ciutadans poden fer ús 
d’ella.
A  les  properes  setmanes  plantejaran  una  auditoria  externa  per  veure  les  necessitats  de  les 
dependències municipals.
Des de fa un mes han posat en marxa l’Agenda Local 21. La qüestió és anar desenvolupant-la.
Aquest any ha insistit amb el reciclatge de roba i insistiran. També a nivell insular han inaugurat 
unes deixalleries.
Quan a l’ús de la bicicleta pública, és una ferramenta proposada per l’anterior equip de govern, que 
va quedar deserta la licitació, i la seua intenció és tornar-ho a treure.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

6.2.- Moció del Grup Municipal Eivissa pel Canvi, amb proposta d’acord demanant la retirada del 
Decret Llei sobre Comerç del Govern Balear.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI

Vicent  Ferrer  Barbany,  portaveu  del  grup  municipal  d’Eivissa  pel  Canvi,  a  l’ampar  del  que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Real  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIU
El comerç és un motor econòmic molt important per a la Nostra ciutat. Creant molts llocs de treball 
directament i indirectament. Així com dinamitzant l'economia de la Nostra ciutat i de la nostra Illa
Amb el Decret Llei sobre Comerç del Govern Balear tot el petit comerç s'ha posat en perill, malgrat 
l’oposició de totes les associacions de comerç de les illes demanant la retirada d'aquest decret.

ACORD :

Que la corporació aprova un acord; Demanant la retirada d'aquest decret pels efectes destructius 
que per al petit comerç tindrà.

Eivissa, 22 d’octubre de 2012
Signat: Vicent Ferrer Barbany

Portaveu del grup municipal d’ExC”

Intervencions:

Sr. Ferrer: El comerç és una xarxa econòmica molt important per a la nostra ciutat que crea molts 
llocs de treball, directa i indirectament. El petit comerç que és un 98% dels comerciants de la ciutat, 
solen ser botigues familiars, que creen un o dos llocs de feina i a més reinverteixen els beneficis a 
la mateixa ciutat.
Aquest Decret Llei va en contra del petit comerç, i tots els col·lectius de les Balears hi estan d’acord.
Demana que s’arribi a un acord per instar al govern que retiri aquest Decret.
Creu que s’està treballant per les grans superfícies i a la llarga seran les més beneficiades.
En aquest moment creu que l’equip de govern no té molt clar la importància que té el comerç, 
perquè han canviat el regidor. No sap si això és significatiu de l’interès que tenen pel comerç.
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Sra.  Boned: Recentment  el  Consell  de  Ministres  ha  aprovat  una  nova  regulació  d’horaris 
comercials,  que  va enfocada  cap a  una  major  liberalització.  S’ha  fet  amb l’excusa  de garantir 
l’estabilitat pressupostària i de fomentar la competitivitat.
Aquestes modificacions a la llei original tenen la intenció, a partir del gener de 2013, d’augmentar 
els mínims de diumenges i dies festius, passant de vuit a deu. El comerços també podran obrir més 
hores setmanals. Pretenen potenciar certes zones de gran afluència turística.
Aquest  nou  pas  que  està  donant  el  govern,  que  dona  total  llibertat  d’obertura  comercial  els 
diumenges i festius, pensen que atempta greument al comerç de proximitat, va en contra del petit 
comerç,  del  volum de contractació,  i  del  model  d’una ciutat  sostenible.  Entenen que ampliar  el 
horaris comercials no incrementa el consum i tampoc servirà per reduïr la inflació.
El  model  tradicional  de  comerç  de  proximitat  del  nostre  municipi,  dona  vida  i  seguretat  als 
ciutadans. Aquest model pensen que és molt més estable que les grans superfícies, té més drets i 
és més respectuós amb la vida familiar  i  amb personal.  També suposarà una gran pèrdua de 
treballadors autònoms. Desde que governa el PP hi ha 450.000 aturats més. Això està afavorint el 
tancament d’establiments, que no poden competir amb el model d’horaris amb les grans superfícies 
perquè no tenen ni els medis ni el personal.

Sr. Prats: Respecte al que ha dit la Sra. Bonet, després dels milions d’aturats que ha deixat el 
PSOE en el país, fa ganes de riure que parlin d’aquest números petits de destrucció quan s’estan 
treballant uns pressupostos per crear llocs de feina. 
Tota  l’estratègia  comercial  que  ha  posat  en  marxa  el  Govern  Balear  és  liberal,  i  sempre  que 
proposin idees liberals trobaran a aquest Ajuntament al seu costat.

Sr. Ferrer: Li sembla mol fort que digui que 400.000 aturats més siguin poca cosa.
Aquestes mesures representen per a un comerç estar les 24 hores del dia a la feina.
L’alliberació de les rebaixes només beneficia a les grans superfícies que compren gènere especial 
per a les rebaixes.
El  Sr.  Prats  no parla  de les  zones de gran afluència  turística,  però és  molt  important,  perquè 
antigament funcionava del 15 de març al 30 d’octubre i ara volen fer que duri tot l’any.
Estan d’esquena al que demanen totes les associacions de comerciants. No els importa el comerç.
Ja que no aprovaran aquesta proposta d’acord, demana que creïn una comissió per ordenar les 
zones de gran afluència turística. És el mínim que poden fer.
Aquests és el sistema de tothom barra lliure, com ha passat aquest estiu amb les discoteques, els 
horaris de tancament, etc.

Sr. Villalonga: S’adhereix al que diu el Sr. Ferrer de què s’ha de fer una comissió per a aquest 
tema.
Les rebaixes es crearen per incrementar el consum de bens després de Nadal. El fet de vendre 
material aposta per a les rebaixes, no deixa de ser una estafa per al consumidor.
Els diners de les grans superfícies se’n va fora, no s’inverteix aquí.
Si hi ha negocis es creen llocs de feina, es paguen impostos, hi ha serveis públics, i hi ha més 
comerços.
Demana no sols que reflexionin en el seu vot, sinó que es mirin el tema d’aquestes zones, i que es 
recolzi més decididament al petit comerç de la ciutat.

Sra. Boned: Li preocupa que el Sr. Prats digui que 450.000 parats són pocs.
Tot  això  no  crearà  ni  més  feina  ni  reactivarà  el  consum.  Només  es  beneficiaran  les  grans 
superfícies en detriment del  petit  comerç. Els autònoms i el comerç mitjà,  es veuran obligats a 
tancar i no es podrà conciliar la vida familiar.
Demana que reflexionin, i que pensin un poc en les solucions. A veure que passarà amb tots els 
comerciants que estan tancant portes i que no saben que fer.
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Sr. Prats: Creuen que les grans superfícies no creen treball a Eivissa? 
El  Decret  té  sis  punts  bàsics.  Garantir  la  seguretat  jurídica,  per  facilitar  la  inversió,  reactivar 
l’economia i apostar pel petit i mitjà comerç com a motor dinamitzador dels municipis.
Aquestes novetats es concreten a la reforma de la llei d’ordenació de l’activitat comercial de les Illes 
Balears. També es vol posar en marxa d’un pla contra el frau, la competència deslleial i econòmica 
del sector submergit. També es fa per adaptar els horaris de les illes als mínims de la normativa 
estatal. Respecte a les zones de gran afluència turística és potestatiu acollir-s’hi. Perquè pugin obrir 
tot l’any s’hi han d’acollir. Per altre lloc, i en relació a la llibertat per determinar les rebaixes i les 
normes per promoció de vendes, s’estableix que els productes que es rebaixin hagin estat a preu 
d’entrada un mes com a mínim. No és que comprin els productes per a les rebaixes.

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

6.3.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, amb proposta d’acord per demanar una 
rectificació als pressupostos Generals de l’Estat per a 2013.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER
DEMANAR UNA RECTIFICACIÓ ALS PRESSUPOSTOS GENERALS

DE L’ESTAT PER A 2012

Alfonso Molina Jiménez, regidor del grup municipal  PSOE-Pacte per Eivissa,  a l’empar del que 
estableixen  els  articles  91.4  i  97.3  del  Reial  Decret  2568/1986  que  aprova  el  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i 
aprovació al proper ple ordinari la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, que hem pogut conèixer recentment, han 
resultat absolutament decepcionants per al conjunt de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
en general i per a Eivissa en particular. Aquests comptes, encara pendents d’inversions, només 
superada a la part baixa de la taula per la comunitat de Navarra.

La inversió en Balears, que només suposa el 0,7 per cent del total de la inversió prevista a l’Estat, 
descendeix un 45,1 per cent respecte de la de 2012, i  això que al 2012 ja s’havia produït una 
reducció considerable. Mentre que la inversió per càpita a Balears serà de 70,72 euros, la mitjana 
nacional es situarà als 225,53 euros per habitant i a comunitats autònomes com Galicia o Castilla y 
León aquesta inversió arribarà als 466 i als 613 euros, respectivament.

La  injustícia  d’aquests  pressupostos,  reconeguda  pel  propi  president  autonòmic,  José  Ramón 
Bauzà, i pel president del Consell i del Partit Popular a Eivissa, Vicent Serra, no acaba aquí, sinó 
que també es fa ben visible a la perillosa disposició addicional desena, que preveu que el Govern 
pugui fixar una tarifa màxima per damunt de la qual els bitllets d’avió dels residents a Balears i 
Canàries  ja  no  estarien  subvencionats  amb  el  50  per  cent  de  descompte.  Aquesta  disposició 
s’afegeix  a  l’acord  que  ja  va  prendre  el  Senat  el  passat  13  de  setembre  i  que  deixava  les 
subvencions al transport a expenses de la ‘disponibilitat pressupostària’.
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Donat que el transport aeri a les Balears no és un caprici sinó una necessitat de primer ordre i que 
el descompte de resident és l’únic mecanisme que tenen els residents per intentar aconseguir una 
tarifa digne per als seus desplaçaments, es fa absolutament necessari que quedi garantit que els 
descomptes no patiran cap reducció ni condició que els posi en perill.

Per tot això es planteja la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern d’Espanya a modificar els pressupostos de l’any 
2013 per tal de garantir unes inversions dignes per a les Illes Balears i, en tot cas, que es situïn a la 
mitjana nacional.

2. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta al Govern d’Espanya a eliminar la disposició addicional 
desena  inclosa  als  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  tal  de  garantir  que  el  descompte  de 
resident per a les connexions aèries i marítimes no patirà cap modificació ni retallada.

3. El Ple de l’Ajuntament d’Eivissa insta als representants d’Eivissa al Congrés i al Senat a defensar 
aquestos mateixos acords com a part de les seves obligacions com a representants dels ciutadans i 
les ciutadanes d’aquesta illa.

Eivissa, 22 d’octubre de 2012
Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr. Molina: Aquests dies s’estan debatent els Pressupostos Generals de l’Estat. Això s’escapa a 
l’abast  d’aquesta sala, però  les conseqüències del que es debat i  s’aprova a Madrid tenen un 
impacte important sobre la ciutat i els ciutadans.
Les Balears tenen aproximadament un 2,5% de la població d’Espanya,  i  atreuen el  0,7% de la 
inversió total dels pressupostos de l’Estat.
La balança fiscal a Balears és tremenda. La inversió a la nostra Illa és la quarta part de la inversió 
de la mitjana nacional.
Són uns pressupostos molt injustos amb els nostres ciutadans. Això també ho diu el President de la 
Comunitat  Autònoma,  Sr.  Bauzà,  que  està  decebut  amb  els  pressupostos,  i  també  ho  diu  el 
President del Consell Insular. Aquestes declaracions públiques s’haurien de convertir en formals, 
per part de les diferents institucions. Segueix creien que tots volen el mateix, que la ciutat estigui 
millor, que els ciutadans visquin millor i sentir-se còmodes.
Què passa amb la Peixateria? Aquesta inversió hi  era i  ara ja no hi és. I  amb el Mercat Vell? 
Tampoc hi ha la inversió. Què passa amb la reforma del Passeig de Figueretes? Ara ja no hi ha la 
inversió en els pressupostos. Això enllaça molt bé amb el que han dit abans la Sra. Bonet i els Srs. 
Ferrer i Villalonga, de que el que dona vida a la ciutat és el moviment econòmic a la ciutat.
Han de defensar que es produeixin inversions a la ciutat, perquè significarà persones treballant, 
gent que es compra cotxes, gent que va a sopar fora, etc...a part de la millora que suposa per a la 
pròpia infraestructura urbana.
Aquestes inversions no es produiran, si en els Pressupostos de l’Estat no es reserven partides per 
invertir a la ciutat.
Si aparentment estan tots d’acord en que el tracte a la nostra comunitat, en aquests pressupostos, 
és injust, manifestem-ho.
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Una altra cosa molt preocupant, és que nosaltres anem en avió, això ens costa molts diners i en els 
pressupostos hi ha una disposició que deixa llibertat al Govern Central per establir límits.
Les lleis que és on es trasllada la decisió política han de recollir les nostres necessitats que són 
molt raonables.
Volen que s’insti al Govern d’Espanya, perquè les inversions garantides pels pressupostos siguin 
les raonables a la mitja nacional.
Volen que s’elimini dels pressupostos la disposició addicional desena,  i que es garanteixi que el 
descompte de resident sigui independent de qualsevol altra cosa, que es doti pressupostàriament 
perquè es puguin atendre, tant els viatges programats com pels viatges imprevistos.

Sr. Ferrer: Votarà a favor d’aquesta proposta.
Tant el President del Govern Balear, com el President del Consell, diuen que estan en contra i no 
presenten cap esmena.
Quan al tema dels descomptes de resident. El problema no és que paguin el 50%, és que d’aquí a 
poc no hi haurà avions per sortir no farà falta el descompte.
El 50% és poc perquè la gent es pugui desplaçar, pel que aporta Eivissa a les arques de l’Estat.

Sr. Villalonga: Estan debatent si el repartiment de diners que fa Madrid és just o no.
L’Estat invertirà diners aquí en millorar el port, l’aeroport i el parador perquè això els hi proporciona 
sous.
No està ben vist que una entitat que té un determinat color polític, contradigui alguna cosa que diu 
el seu mateix color polític. Això passa amb tots els partits polítics.
Recolça la moció, perquè considera que és correcte que es reclami un repartiment més just.

Sr. Daura: Tampoc està content amb aquests pressupostos perquè són injustos, però aquest any li 
ha tocat a Balears ser solidari amb la resta d’Espanya.
Entén que són uns pressupostos valents,  que retallen  perquè fa falta.  Es retalla  perquè el  Sr. 
Zapatero i el Sr. Rubalcaba varen deixar Espanya com un solar.
El Sr. Rajoy és valent i mira pel bé d’Espanya. Reconeix que els pressupostos per a Balears són 
dolents   i  per  Eivissa  també.  No  permetran  que  sigui  cada  any  igual,  però  aquest  any  s’han 
d’aguantar i apretar-se el cinturó tots. 
Menciona el tema de Sa peixateria i la Sra. Sansano diu que no hi havia partida. Estan treballant en 
aquest tema per veure com ho solucionen, i ho faran, no amb inversió pública, segurament amb 
inversió privada, però ho tiraran endavant i faran coses.

Sr. Molina: Li agrada sentir que diu que faran coses.
Quan al tema de sa peixateria, li passaran la partida dels pressupostos de l’Estat. Igual que del 
mercat vell, que hi eren i ara ja no hi son.
Demana que consti en acta, que al Sr. Daura li va bé que la inversió a Balears aquest any siguin 
70,72 euros per ciutadà.
Ningú discuteix la solidaritat. No volen més que ningú, però tampoc es volen sentir insultats.
Si no li agraden els pressupostos ha de votar la moció i dir al senyor Montoro que ho canviï.
No pot ser que un diputat digui que no pot fer res, quan són els diputats els únics que pot fer alguna 
cosa.
No ha parlat del tema del descompte de resident. Li preocupa?
Ara la responsabilitat és seua i l’han d’exercir, independentment del que es trobaren.
Aquests pressupostos són un insult.
Li vol recordar que a l’anterior legislatura, es varen fer inversions a Eivissa per més de sis-cents 
milions d’euros.
Perquè la ciutat progressi s’han de fer inversions, més que ningú no, però menys que ningú tampoc.
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Sr. Ferrer: Ha reconegut que aquests pressupostos no són justos per als ciutadans.
Als bancs els hi injecten diners perquè segueixin funcionant. Fan uns pressupostos que retallen 
coses fonamentals, per als ciutadans, com són l’ensenyança i la sanitat. En canvi no es parla mai ni 
de les grans empreses, ni de les grans fortunes, ni de l’especulació, ni de la banca, etc.
Com sempre  la seva política és, sinó ho fa una entitat pública ja ho farà una privada. Des del 
moment que es privatitza qualsevol servei, aquest empitjora i s’encareix. Per tant no estan afavorint 
res i destrueixen un estat de benestar.
És impresentable que els diputats del Partit Popular no hagin presentat cap esmena.

Sr. Villalonga: Si tenen diputats a Madrid que els defensen així, potser seria millor no tenir-los. Es 
queda amb les paraules del Sr. Daura de que l’any que ve no ho permetrà, per tant si es repeteix, 
dona per suposat que si es presenta la mateixa proposta la votarà.

Sr. Daura: Reitera el que ha dit a la primera intervenció. S’ha de fer front a la situació i la manera 
de fer-ho és retallant. En el tema dels descomptes aeris, l’hi  acaben de passar que la premsa diu 
que el Senat ha aprovat la bonificació aèria i marítima.
Entén  que  tant  els  diputats  com  el  senadors  d’ambdós  partits,  lluitaran  per  aconseguir-ho  i 
mantenir-ho. Demana que canviïn la seva manera de fer oposició, que siguin solidaris, que aportin 
solucions pràctiques.

Sra. Sánchez-Jáuregui: No votaran a favor, però no perquè no estiguin d’acord. Ratifica tot el que 
ha dit el Sr. Daura. Des del Consell d’Alcaldes van adoptar un acord per unanimitat que es va elevar 
al Govern Central, en el qual es demanava que es modifiquessin els pressupostos. Respecte a 
l’Ajuntament d’Eivissa,  es parlava de la depuradora, del tema de la connectivitat,  d’altres temes 
importants per a tota l’Illa i concretament tot el que portava més temps sense resoldre.

Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Sánchez-Jáuregui, 
Sansano, Marí, Sánchez, Valladolid i Srs. Daura, Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, i a favor 
de les Sres. Costa, Boned, Martínez, Garcia i Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i 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  d’Alcaldia  de  data  3  d’octubre  de  modificació  de  l’organització 
municipal.

Donat compte del Decret, del tenor literal següent:

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

Vist que en el mencionat decret també es va delegar en la Regidora, Sra. Miriam Valladolid 
Portas entre d’altres, el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió 
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dels serveis i assumptes en polítiques d’igualtat, sense que l’anterior delegació inclogués la facultat 
de resoldre mitjançant actes que afectin a tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que 
es poguessin atorgar. 

Considerant  convenient  la  modificació  de  les  delegacions  acordades  en  el  seu  dia, 
mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació vigent en matèria de 
Règim Local, en concret els articles  25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim 
local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 
43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i de conformitat al previst a l’article 114 del citat 
RD 2568/1986 de 28 de novembre en el  que s’estableix que la revocació o modificació de les 
delegacions haurà d’adoptar-se amb les mateixes formalitats que les exigides pel seu atorgament 

RESOLC:

PRIMER.-  Revocar la delegació genèrica efectuada al Regidor Ignacio Rodrigo Mateo en 
matèria de comerç, quedant revocades les facultats que ostentava  de resoldre mitjançant actes 
administratius que afecten a tercers,  en relació a permisos i autoritzacions relacionades amb els 
usos, ocupació i activitats lúdiques a realitzar a la via pública, procediments en matèria de venta 
ambulant i mercats ocasionals i periòdics, i mercat municipal. 

SEGON.- Revocar la delegació específica  efectuada a la Regidora Miriam Valladolid Portas 
en relació als assumptes de polítiques d’igualtat.

TERCER.-  Delegar en la Regidora Maria del Mar Sánchez Gutierrez la facultat de dirigir i 
gestionar  els  serveis  que  presta  l’Ajuntament  en  matèria  de  polítiques  d’igualtat,  inclosa  la 
representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb l’anterior  atribució. 

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de 
procediments relatius a la matèria objecte de delegació,  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.

QUART.- Delegar en el Regidor Raimundo Prats Ramos el coneixement previ, la preparació 
dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de comerç. 

L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers, 
sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar. 

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

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

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

SISÈ.-  Que es doni  compte del  present  Decret  al  Ple  de la  Corporació,  es notifiqui  als 
Regidors  i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici 
de la seva efectivitat des del dia següent de la data de signatura del mateix. En cas d’absència, 
vacant, enfermetat o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà, 
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directa  i  automàticament,  les  atribucions  delegades  com a titular  de  la  competència  originària, 
sense necessitat de que es dicti cap resolució expressa en aquest sentit.

Eivissa a 3 d’octubre de 2012
L’ALCALDESSA, En don fe

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

7.3.- L’Alcaldessa dóna compta al Ple del canvi de portaveu del grup municipal popular, quedant 
segons es transcriu a continuació:

“Mitjançant el present i de conformitat al previst a l’article 24 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre, pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic de les 
Corporacions Locals, i a l’article 76 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears, es comunica el canvi de portaveu del grup municipal popular de la ciutat 
d’Eivissa, passant a ser la nova portaveu la Sra. María del Pilar Marí Torres, i mantenint-se la Sra. 
Catalina Sansano Costa com a portaveu adjunta.

Ciutat d’Eivissa, 2 d’octubre de 2012

Sgt. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez Sgt. Juan Daura Escandell

Sgt. Catalina Sansano Costa Sgt. Maria del Pilar Marí Torres

Sgt. Juan Mayans Cruz Sgt. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez

Sgt. Miriam Valladolid Portas Sgt. Ignacio Rodrigo Mateo

Sgt. Alejandro Marí Ferrer Sgt. Raimundo Prats Ramos

Sgt. Constantino Larroda Azcoitia”

En queden assabentats per unanimitat.

8è. Mocions sense proposta d’acord:

8.1.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa de control sobre neteja viària.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE
PER EIVISSA SOBRE NETEJA VIÀRIA

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

Ja fa més d’un any que l’equip de govern del Partit Popular va decidir aturar el concurs públic que 
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es va trobar en marxa en matèria de neteja viària i recollida de residus. L’objectiu d’aquesta moció 
és conèixer quines passes s’han donat des d’aleshores i amb quina finalitat s’ha pres cada una de 
les decisions,  saber en quin punt ens trobam actualment pel que fa a la tramitació i  quin és el 
calendari d’actuacions previst per l’equip de govern.

Eivissa, 22 d’octubre de 2012
Sgt. Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

L’Ajuntament d’Eivissa”

Intervencions:

Sr. Ruiz: Aquesta moció és per un tema dels principals que preocupa a la ciutadania, que és la 
neteja dels carrers de la ciutat.
Reconeix que era un punt feble de l’anterior equip de govern. Varen fer molta feina, sobretot el 
regidor  Juan  Rubio  juntament  amb  els  tècnics  per  a  l’elaboració  d’un  plec.  Aquest  plec  ha 
desaparegut.
Si  avui no hi  ha una nova empresa concessionària  i  un sistema de neteja actualitzat,  la  única 
responsable és l’Alcaldessa.
A l’octubre de 2011 el Sr. Mayans va dir que anava a fer una sèrie de retocs, però que el plec es 
mantindria. Creu que la Sra. Alcaldessa el va fer canviar d’opinió. Van tirar enrere el plec de manera 
arbitraria. 
Pensen que la ciutat segueix molt bruta, i a més s’han malbaratat quasi 140.000 euros. Demana 
que consti en acta si l’Alcaldessa pensa que la ciutat està més neta que mai. 
Pel carrer es troben gent que els diu que la ciutat estava bruta abans, i que ara segueix estant 
bruta, fins i tot més que abans.
La Sra. Marí va dir que el senyor que va fer l’informe extern que va tombar el plec de neteja del 
govern progressista no és el mateix que el que està fent l’actual plec.
Té aquest informe i està firmat per un senyor que es diu Julio Sánchez, enginyer i per un senyor 
que es diu Ruben Rodríguez, advocat. Si no han mal interpretat la documentació que han consultat, 
diu que el plec s’ha encarregat a un senyor que es diu Julio Sánchez. Potser és casualitat. Si no és 
casualitat aquest senyor és jutge i part, perquè tomba un procés i després en refà un altre.
El que més li va cridar l’atenció, i per això presentaren aquesta moció, és que a una radio local a la 
pregunta d’un periodista de quan pensava tenir el nou servei de neteja actualitzat a les necessitats 
de la ciutat, l’Alcaldessa va dir que esperava que aquesta legislatura. Això vol dir que no tenen un 
termini curt per dir als ciutadans que tindran un nou servei de neteja. Si  l’actual equip de govern no 
hagués parat el plec, ja el tindrien.
Per això té una sèrie de preguntes concretes. Que han fet des de què es va aturar l’anterior plec? 
Amb quina finalitat s’ha pres cadascuna de les decisions? En quin punt es troba la tramitació del 
nou plec? Quin és el calendari d’actuacions previst per l’equip de govern?

Sr. Ferrer: Només vol fer una pregunta. Consideren que durant aquesta temporada turística, la 
ciutat ha estat neta? Creuen que aquesta és la ciutat que es mereixen i  volen per als nostres 
turistes i els nostres ciutadans?

Sra. Sánchez-Jáuregui: Està segura que no va dir lo de la legislatura en el termes que ha dit el Sr. 
Ruíz. Va dir  que esperava que per a finals d’aquest  any o principis  de 2013,  es pogués fer  la 
licitació, i quan l’entrevistador va insistir i li va demanar si en aquesta legislatura, va dir que sí.
Quan es va declarar la nul·litat del plec anterior, no va ser arbitrari perquè hi havia un informe jurídic 
que així ho establia.
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Sr. Mayans: Fent una valoració d’aquest estiu, reconeix que la ciutat podria haver estat molt més 
neta.
S’havien  incrementat  els  mitjans  amb un  acord  amb  CESPA,  sense  cap  tipus  de  repercussió 
econòmica per a l’Ajuntament, però no ha set suficient.
Estan treballant de valent en la nova contracta de neteja, i per tant com a regidor és el responsable 
de que això encara no estigui al cent per cent. 
No s’atreveix a donar dates, però està convençut que al llarg de 2013 la nova concessió funcionarà.
L’equip de govern té una sèrie de pretensions perquè la ciutat estigui en un estat òptim de neteja. 
Per això s’han de tractar les freqüències de les neteges, neteges especials de solars, de graffitis, 
males herbes, parcs infantils, que ara estan exclosos de la contracta, la zona d’Autoritat Portuària 
incorporant el nou projecte de Ports. En relació a les papereres: reposició, incorporació de bosses, i 
recollida  d’excrements  d’animals,  que  no estava  inclòs  en  la  contracta  anterior.  També es  vol 
preveure tractaments tant a la zona de la Marina com Dalt Vila.  Recollida de la posidònia que ara 
es paga a part. Recollida comercial tant de paper com de cartró. Recollida de fracció orgànica. 
Contenidors  nous,  i  progressiu  soterrament  dels  mateixos.  Comunicació,  control,  vehicles 
sostenibles. Tot això és un petit resum del que van tenint en compte per millorar el servei.
També estant treballant amb el nou plec de salut pública. Es molt difícil parlar de dates exactes.

Sr. Ruíz: Recorda amb certa curiositat que el Sr. Mayans i el seu equip de govern, parlaven del 
malbaratament  perquè el  plec  anterior  havia  costat  60.000 euros.  L’actual  equip  de govern  es 
gastarà el mateix més l’informe jurídic extern, i a més la persona que ha fet aquest informe és la 
mateixa que està relacionada amb el nou plec.
Al menys la Sra. Alcaldessa ja no diu que la ciutat està més neta que mai.
Li  agradaria  saber  si  sap que totes  aquestes  deficiències  ja  estaven a  l’anterior  plec  que han 
anul·lat.
En l’anterior plec hi treballaren els tècnics municipals. A l’actual plec també hi estan treballant els 
tècnics municipals?
Li agradaria saber, si s’han preocupat de que els treballadors de l’actual contracta també cobrin 
extra per l’esforç?
Sap si l’empresa actual concessionària es presentarà al següent concurs públic? És una empresa 
que fa favors extres  a un equip  de govern,  i  que el  Sr.  Mayans  diu  que no costen sous a  la 
ciutadania. Pensa que sí que costen sous, i casualment fa poc que varen reconèixer i pagar uns 
sous a l’empresa. 
Varen justificar una pujada de taxes perquè hi hauria un nou servei. Com justificaran a final d’any 
que la ciutadania està pagant més impostos, i no està rebent un servei actualitzat nou i que sigui 
eficaç, per tenir la ciutat a l’alçada del que mereixen els ciutadans?

Sr. Ferrer: La Sra. Alcaldessa ha comentat que va ser un informe extern el que va fer que es tirés 
enrere el plec de neteja. L’equip jurídic de la casa no deia el mateix.
Li va parèixer que això no tenia importància i va tirar enrere el plec de neteja.
Perquè si sortia per 59.000 euros ho varen adjudicar per 59.800 euros? Els jardins passaran a ser 
part del plec, o seguiran funcionant com fins ara? Quantes vegades han vingut aquests senyors a 
comprovar com funciona la ciutat, quines són les freqüències que necessita, etc.?

Sra. Sánchez-Jáuregui: En el Ple que es va declarar nul, l’informe jurídic extern va estar avalat pel 
Secretari de la Corporació. Aquest acord ningú el va impugnar, i per tant l’acord és ferm.

Sr. Mayans: El procés anterior de licitació iniciat pel Psoe,  es va dilatar fins 1 any i 8 mesos.
Es va adjudicar definitivament el 30 d’octubre de 2009. La firma del contracte és de data 5 de 
novembre de 2009, però els plecs definitius no varen estar acabats fins el 18 d’abril de 2011, i no va 

30



Secretaria General
 

PLE ORDINARI
Dia 25 d’octubre de 2012

ser fins el mes de maig en un ple extraordinari que es va aprovar el plec.
No era ètic aprovar això el darrer ple de la legislatura. Varen anar a corre-cuita.
Els parla de favors i hi ha un exemple recollint mobles de casa seva a una persona que està aquí.
Volen una millora i per això treuran un plec de neteja, en base al seu programa i comptant amb els 
tècnics de la casa.

Sr. Ferrer: A la seva intervenció ha fet tres preguntes i ningú li ha contestat. Espera una resposta.

Sr. Mayans: No porta parcs i jardins, és el regidor Sr. Larroda qui ho dur. Aquesta és una moció del 
grup PSOE-Pacte sobre la neteja viària.  La moció és clara i ha contestat al Sr. Ruíz.

Sr. Ferrer: Creu que l’hi ha de contestar les preguntes ara. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: Pot fer les preguntes en el punt de precs i preguntes.

8.2.- Moció del Grup Municipal Eivissa pel Canvi de control sobre el CETIS.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL EIVISSA PEL CANVI SOBRE ACTUACIONS EN 
RELACIÓ AL CETIS

Vicent Ferrer Barbany, portaveu del grup municipal Eivissa pel Canvi, a l'empar del que estableix 
l'article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i per exercitar 
la  funció  de  control  i  fiscalització  dels  òrgans  de  govern,  presenta  la  següent  MOCIÓ  DE 
CONTROL:

Sol·licita informació sobre les actuacions portades a terme en relació al CETIS.

Eivissa, 22 d’octubre de 2012
Signat: Vicent Ferrer Barbany

Portaveu del grup municipal d’ExC”

Intervencions:

Sr.  Ferrer: Es  presenta  la  moció  perquè  els  diaris  parlen  de  que  hi  ha  hagut  reunions  amb 
l’empresa per intentar arribar a acords per obrir el Cetis. Demana que expliqui quines reunions hi ha 
amb l’empresa, en quin punt estant i on ens porten aquestes reunions.  També li agradaria saber 
perquè no s’aplica el conveni que estaven a punt de firmar, l’empresa i el Consell d’Eivissa per obrir 
el CETIS. 

Sr. Villalonga: Li  agradaria intervenir  activament en aquesta moció, però no ho pot fer perquè 
només té la informació que publica la premsa. El 23 de febrer va demanar els informes emesos pels 
tècnics de l’Ajuntament, en relació a las deficiències existents i subsanades en el CETIS. Si tengués 
aquesta documentació tindria més judici de valor per opinar. Reitera la petició de la informació.

Sra.  Sánchez-Jáuregui: Demana al  Sr.  Secretari  que verifiqui  perquè no se li  ha contestat  la 
sol·licitud.

Sr. Mayans: Hi ha un expedient pendent d’aprovació de tarifes.
Les tarifes del 30 de març de 2005, eren per un autobús regular de 50 euros, i per un autobús 
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discrecional de 150 euros. Amb data 22 de juny de 2012, es presenta una nova proposta de tarifes, 
amb una preus per autobús regular de 5 euros i per autobús discrecional de 8 euros. És a dir un 
90% i 95% menys del que estava establert a 2005. Tot aquest esforç l’ha fer la Sra. Alcaldessa 
parlant amb la Societat CETIS.
El dia 7 de setembre de 2012 es va encarregar un informe per analitzar l’estat de la contracta, per 
tal de poder adoptar els acords oportuns en relació a l’expedient d’aprovació de les noves tarifes.
El dia 11 d’abril la concessionària va presentar la declaració responsable per a l’inici de l’activitat 
d’autobusos. La concessió es va adjudicar el 25 de novembre de 2004, o sigui que han passat 7 
anys, i s’hauria pogut obrir amb l’anterior equip de govern.

Sr. Ferrer: Demana que expliqui com estan les reunions amb l’empresa concessionària Sagalés.
Diu que al 2004 es va donar la concessió, però s’havia de construir l’edifici i al final de la legislatura 
l’edifici  estava a  punt  d’obrir.  Hi  havia  un conveni  que ho preveia  tot,  i  on s’especificaven  les 
quanties dels autobusos que eren molt menors del que diu el Sr. Mayans. El que si es deia és que a 
final  d’any es faria  una revisió,  comprovant  damunt  papers quin era el  moviment  real  d’aquest 
servei.
Estava tot a punt per obrir-ho, però o no hi ha hagut voluntat per obrir,  o no els hi ha agradat el 
sistema que tenia l’anterior equip de govern per obrir.

Sra. Costa: No sap si el Sr. Mayans s’ha assabentat que estan parlant d’un concurs públic, de que 
hi ha hagut unes obres i de què hi ha un compromisos adquirits per part de l’Ajuntament. Tampoc 
s’ha assabentat de que eren unes tarifes màximes per tot el temps de la concessió.. Per tant no 
segueixin dient que les tarifes són de 50 euros. No segueixin posant en marxa el ventilador perquè 
no servirà de res. Hi va haver un concurs públic que el va guanyar una empresa, aquesta empresa 
va adquirir un drets i se’ls hi han de reconèixer aquests drets.
De moment el que saben és que han fet una reclamació patrimonial a l’Ajuntament.  L’estació està 
preparada per obrir portes quan decideixi l’equip de govern. L’anterior equip de govern no la va obrir 
perquè no estaven acabades les obres. Va arribar la crisis i l’empresa va tenir problemes financers, 
varen alentir les obres i no varen acabar quan tenien que acabar. No varen tenir-ho finalitzat, amb 
totes les exigències que demanaven els tècnics municipals i els del Consell, fins el mes d’abril.
Quan varen tenir  els papers, varen enviar una carta al Consell  dient que estaven acabades les 
obres i els permisos tots en marxa. Per tant la decisió ja era del Consell de dir les que les empreses 
ja podien passar a ocupar l’edifici.
Per tant l’equip de govern sortint va decidir que fos l’equip de govern entrant el que ho fes.
Té una sèrie de dubtes: Quan aprovaran les noves tarifes? Com justificaran que per aprovar unes 
tarifes han tingut paralitzat això tants mesos? Hi va haver una reunió en el Consell Insular aquest 
dilluns? Qui hi va participar? De què es va parlar? Quines conclusions van arribar? Quan aprovaran 
les tarifes de preus del CETIS, per no tenir els 50 euros d’ara?

Sr. Villalonga: Creu que la pregunta clau és quan s’obrirà el CETIS. La segona pregunta és com 
s’explotarà i quines tarifes s’aplicaran.  Haurien d’aclarir el que volen fer, quan i com ho volen fer.

Sr. Mayans: És una deferència deixar que el nou equip de govern obri el CETIS. Perquè no ho 
varen obrir? Farà un poc d’història d’aquest tema, de com han anat succeint els fets.
El  dia  11  d’abril  de  2011,  la  concessionària  va  presentar  declaració  responsable  per  a  l’inici 
d’activitat d’estació d’autobusos. La concessió  es va adjudicar el 25 de novembre de 2004, o sigui 
que es va tardar 7 anys en construir l’edifici.
El 19 d’abril de 2011, l’anterior Alcaldessa comunica al Consell Insular que la concessionària ha 
presentat aquesta declaració, a fi de que el Consell iniciï els tràmits administratius necessaris per 
l’operació de les concessions de la seva titularitat en el CETIS.
El  16 de juny  de 2011,  es rep un escrit  del  Conseller  Sr.  Albert  Prats  contestant  a l’escrit  de 
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l’Alcaldessa, en el qual enumera una sèrie de qüestions que s’han de tractar per resoldre la petició 
de trasllat. Del 2004 al 2011 no s’arregla amb el Consell Insular, competent en transport interurbà, 
tots  aquests  aspectes tant  importants,  dels  quals  es desprèn que el  Consell  posa en dubte  la 
viabilitat tècnica de l’estació.
A la vista de l’escrit del Conseller, l’Alcaldessa actual,  el 25 d’agost de 2011, demana un informe 
als serveis tècnics municipals en relació al compliment de la normativa, i sol·licita una inspecció de 
l’estació construïda a fi que es verifiqui si s’han complert les prescripcions imposades en el permís 
d’instal·lació. Dels informes se’n desprèn que l’estació, des del punt de vista tècnic, sí que compleix. 
Aquests informes varen ser remesos al Consell Insular i l’Ajuntament es va posar a disposició del 
Consell per a la celebració de totes les reunions, proves i estudis que fossin necessàries.
El 23 de desembre de 2011, el Consell  va remetre a l’Ajuntament un informe emès pel cap de 
transports, en el qual es tornen a plantejar dubtes per a la viabilitat de l’estació d’autobusos.
A la vista d’aquestes qüestions es planteja, per part del Consell, sol·licitar un informe a un catedràtic 
en  matèria  de  transports.  També es  va  emetre  un  informe  per  part  de  l’Arquitecte  municipal. 
D’ambdós informes se’n desprèn que l’estació compleix des del punt de vista tècnic.
Ara estan treballant amb les tarifes, que no són les que l’anterior equip de govern va aprovar. Estant 
a expenses d’un informe perquè puguin ser aprovades les tarifes.

Sr. Ferrer: No li ha contestat. Perquè no s’aplica el conveni que estava a punt de firmar-se entre 
l’empresa i el Consell.

Sr. Mayans: Li parla de l’empresa i el Consell, però estan a l’Ajuntament d’Eivissa.

9è. Precs i Preguntes:

9.1.- Sra. Costa: Preguntes:
1. Què es va parlar a la reunió del dilluns que es va celebrar en el  Consell  Insular? Qui hi va 
participar? Quins temes es tractaren exactament? Es va negociar amb els concessionaris?  Hi havia 
els concessionaris dels autobusos i algun assessor extern? . Quines conclusions s’han tret i s’ha 
avançat amb la data d’obertura del CETIS? Quines són les darreres reunions que la Sra. Alcaldessa 
ha tingut amb Sagales, i amb els concessionaris dels autobusos? Quan ha costat a l’Ajuntament els 
dos  informes  externs  que  han  hagut  de  fer  perquè  l’equip  de  govern  es  cregui  que  l’estació 
d’autobusos està tècnicament correcte?
2. Quines accions ha fet l’Alcaldessa davant l’Autoritat Portuària, per dur endavant l’opció que varen 
triar per unanimitat en relació al Port?
3. Quins temes de tràmit  es varen tractar a la reunió que va tenir  amb l’Autoritat  Portuària i  el 
Consell?
4. De què està pendent l’expedient del concurs per adjudicar el sanejament i abastament d’aigua? 
Quan es farà l’adjudicació?

9.2.- Sr. Costa: Preguntes:
1. A l’abril de 2011 es va aprovar definitivament l’expedient d’expropiació  la U.A. 27. Un any i mig 
després no tenen coneixement  de quan es pagarà als  expropiats.  Quan es pagarà i   quan es 
produirà l’ocupació dels immobles?
2. Han arreglat l’espai públic entre sa Pedrera i el mirador Broner?
3. Varen deixar fet un treball per dotar de l’ús que corresponia la casa Broner, i encara només han 
vist una part d’aquest contingut. Ho ha demanat en varis plenaris, i és una feina que està feta i s’ha 
de completar.

9.3.- Sra. Boned: Precs:
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1. L’aparcament del Soto és un caos. Demana que vigilin l’aparcament d’es Soto, i que  habilitin un 
aparcament pels autobusos.
2. Demana que facin cas a l’Associació de Vesins d’es Clot.
3. Demana que arreglin dues faroles del parc de la Pau, i arreglin la fusta del parc infantil.
Pregunta:
1. Han renovat el conveni amb els artesans del mercat vell?
2. Com està el tema de les parades buides del mercat vell?

9.4.- Sr. Sánchez: Preguntes:
1. Quin va ser el motiu de la retirada del cotxe de l’Alcaldessa el juny de 2011, i quin va ser el motiu 
de la seva devolució sense cost?
2.  Quan  es  va  produir  la  darrera  reunió  de  la  mesa  d’exclusió  social,  i  les  decisions  que  es 
prengueren a aquesta reunió?
Precs:
1. Demana que la Sra. Alcaldessa doni el mateix torn de paraula a tots els grups.

Sr. Sánchez: Demana a l’Alcaldessa que sigui coherent i transparent, i que faci públic des de quan 
té el carnet de conduir caducat, publicant una fotocòpia llegible,  i des de quan ha iniciat els tràmits 
de renovació, publicant una fotocòpia llegible de l’autorització temporal per conduir. 

9.5.- Sra. Martínez: Preguntes:
1. En quina situació es troben els cursos de català?
2. Com ha col·laborat l’Ajuntament a l’exposició, conjunta amb altres Ajuntaments, que s’ha fet a 
Sant Rafel de Joan Marí Cardona?

9.6.- Sr. Ruíz: Precs:
1. Demana que consti en acta que el Sr. Mayans ha dit què al 2013 tindran un nou servei de neteja.
2.  Demana  que  quan  hi  hagi  alguna  prova  atlètica  en  la  que  sàpiguen  que  hi  ha  atletes 
discapacitats, es posi una rampa accessible per a dits atletes.
Pregunta:
1. Hi va haver a la ciutat una prova atlètica d’una empresa privada, i varen marcar el circuit amb 
esprais. Instaran a l’empresa que ho tregui? L’Ajuntament ho treurà?

9.7.- Sr. Molina: Preguntes:
1. La queixa del Consell d’Alcaldes sobre les inversions, ha tingut conseqüències ?
2. Quin és l’import recaptat per multes de tràfic al 2012?
Prec.
1. Demana que defineixin definitivament el calendari de comissions, perquè permeti als grups de 
l’oposició presentar les mocions sense córrer.

9.8.- Sr. Ferrer: Preguntes:
1. En relació al  Cetis,  perquè no s’aplica el  conveni que s’estava a punt de firmar,  on estaven 
explicats els preus dels autobusos, i on hi havia inclús un informe econòmic que avalava, i on  sortia 
el preu per sota d’un euro?
2. Els jardins estaran en el plec de condicions de neteja?
3. Té pendent una pregunta sobre unes factures de neteja des de fa dos plens.

9.10.- Sr. Villalonga: Pregunta:
1. La Ribera Sud del Port passarà a titularitat municipal, una vegada que es realitzi la reforma del 
Port, o seguirà sent d’Autoritat Portuària?
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Sra. Sansano: Contesta a les preguntes 1 i 3 del Sr. Costa:
Quan tinguin l’informe d’Intervenció es pagarà i ocuparan.
Respecte  a  la  Casa  Broner,  aquest  estiu  s’ha  portat  a  terme  la  restauració  del  mobiliari 
complementari, i s’anirà portant allí.

Contesta a la pregunta 2 de la Sra. Martínez:
L’exposició de Joan Marí Cardona la va demanar l’Institut d’Estudis Eivissencs a l’agost de 2011 i 
els va parèixer una bona idea. L’anaven a fer tot sols, però s’assabentaren que l’Ajuntament de 
Sant Antoni també en volia fer una, i  varen decidir  unir esforços. Es paga a tres parts: Consell 
Insular, Ajuntament de Sant Antoni i Ajuntament de Vila. El comissariat el paga l’Ajuntament de vila, 
i a canvi es quedaran amb tot el material. Quan acabi allí vendrà al Polvorí.

Sra. Marí: Contesta a la pregunta 1 de la Sra. Martínez:
Hi haurà un poc de demora perquè han d’aprovar el pressupostos, i l’Institut d’Estudis Eivissencs 
està avisat de la demora.

Sr. Mayans: Contesta a la pregunta 1 del Sr. Ruiz:
Es llevaran les pintades.

Contesta a la pregunta 3 del Sr. Ferrer:
Li va comentar que es fa una memòria anual. L’hi facilitaran en el proper Ple. Ha set un fallo seu.

Sr. Marí: Contesta al prec 2 de la Sra. Boned:
El regidor del barri de es Clot, és ell. Li sorprèn que es queixin, perquè han tingut moltes reunions 
amb ells diferents regidors. De fet, la darrera va ser fa dos dimecres quan varen visitar les obres de 
Sa Bodega, on van fer una visita pel barri junt amb l’Alcaldessa, el policia de barri i altres membres 
de l’equip de govern.  Potser la comunicació que falla és la de la Sra. Bonet i l’associació de veïns. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: L’Associació de Vesins va fer pública una carta d’agraïment per la neteja 
del barri.

Sr. Prats: Contesta a la pregunta 1 de la Sra. Boned:
Se’ls ha prorrogat el conveni, i a més ho faran extensiu a altres col·lectius.  Ja han tengut reunions, 
per exemple, per temes d’agricultura ecològica.

Sr. Larroda: Contesta a la pregunta 2 del Sr. Costa:
No s’ha fet cap actuació. S’han fet actuacions de neteja i de retira d’estris. Ho va passar al gerent 
del Consorci perquè han de fer obres per allí i l’hi van dir que ho contemplarien. 

Sra. Sánchez-Jáuregui: La resta de preguntes es contestaran en el proper Ple. Ara es contestaran 
les preguntes formulades per escrit amb 48 hores d’antelació a la celebració del Ple.

9.11.- Pregunta escrita del regidor Sr. Molina, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Alfonso Molina Jiménez, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l’Ajuntament 
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:
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Quin és el deute encara pendent de l’actual empresa concessionària del servei de zona blava del 
municipi?

Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Alfonso Molina

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Daura, que fa entrega d’un informe de Tresoreria, 
del tenor literal següent:

“ASUNTO: Situación deuda pendiente Park Control.

En relación a la petición formulada por D. Alfonso Molina Jimenez regidor del PSOE-PACTE 
de  l’Ajuntament  d’Eivissa,  a  efectos  de  que  se  informe  de  la  deuda  pendiente  de  la  actual 
concesionaria del servicio de la zona azul del municipio, esta Tesorería, informa:

Que consultado el fichero de gestión tributaria, que soporta las liquidaciones emitidas por la 
Corporación, resulta que la Empresa concesionaria, a día de hoy, consta, la siguiente deuda, por 
canon fijo exigido a la Empresa:

Liquidación 16/Periodo Agosto, pendiente parcial de la liq. 19.939,80 Euros
Liquidaciones Stbre. …………………………………………. 71.593,98 Euros

Eivissa a 23 de octubre de 2012
EL TESORERO,

Fdo. José Torres Riera
Tesorero Acctal.”

9.12.- Pregunta escrita del regidor Sr. Molina, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Alfonso Molina Jiménez, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l’Ajuntament 
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

-  Data d’entrada,  número de registre,  import  i  conceptes de la  o  les  factures  presentades per 
l’empresa Ecosistemas 2000 SL a l’Ajuntament d’Eivissa.

Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Alfonso Molina

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita del 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Daura, que fa entrega d’un informe de Intervenció, 
del tenor literal següent:

“Mª Jose Vegas Hernando, Interventora del Ayuntamiento d’Eivissa INFORMA:
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Que  de  los  datos  obrantes  en  el  Registro  Auxiliar  de  Facturas,  no  consta  ninguna  factura 
presentada por la empresa Ecosistemas 2000 SL

Eivissa, a 24 d’octubre de 2012
Sgt.: Mª Jose Vegas Hernando

Interventora Municipal”

9.13.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Enrique  Sánchez  Navarrete,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb 
l’article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

- Número de queixes registrades per la Policia Local d’Eivissa durant els mesos de juny, juliol, 
agost i setembre de 2012 en relació a les remors o les molèsties provocades pels següents 
locals d’oci nocturn:
- Sala de festes Pachá
- Hotel Pachá
- Restaurant Cipriani
- Sala de festes Lio

- Número  d’actuacions  policials  realitzades  durant  els  mateixos  mesos  als  locals  abans 
esmentats.

Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

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

“Pregunta  con  registro  de  entrada  23263,  realizada  por  el  Sr.  Enrique  Sánchez 
Navarrete, Número de queixes registrades y d’actuacions policials realitzades per la Policia 
Local d’Eivissa durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2012 en relació a les 
remors o les molèsties provocades pels següents locals d’oci nocturn: sala de festes Pachá, 
hotel Pachá, restaurant Cipriani, sala de festes Lio.

Sala de fiestas Pachá.- no consta registrada ninguna llamada por quejas de música o molestias, sí 
que  hay  tres  llamadas  referentes  a  música  procedente  de  vehículos  que  se  encontraban 
estacionados en la parte trasera de la discoteca. No constan denuncias por molestias de ruido a la 
discoteca pero tiene cinco por otros motivos,  4 por pegar carteles en la  vía pública y una por 
pasacalles no autorizado.

Hotel Pachá.- no constan registradas llamadas por molestias por ruido. Se le han formulado dos 
denuncias relativas a este tipo de infracción: 1 por música trascendiendo al exterior y 1 por carecer 
de limitador de sonido.
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Restaurante Cipriani.- hay registradas 8 llamadas quejándose de la música que trascendía del local. 
Constan 3 denuncias por molestias de música y 1 por infracción al horario de música.

Sala de fiestas Lío.- hay registradas 5 llamadas quejándose de la música y constan 4 denuncias por 
molestias de música.

Eivissa, a 25 de octubre de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldesa”

9.14.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Enrique  Sánchez  Navarrete,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb 
l’article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

- Número  d’agents  de la  Policia  Local  que  han  fet  les  pràctiques  de  tir  durant  el  primer 
semestre de 2012.

- Número  d’agents  de  la  Policia  Local  que  han  fet  les  pràctiques  de  tir  durant  el  segon 
semestre de 2012 o que ja les tenen programades.

Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

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

“Pregunta  con  registro  de  entrada  23264,  realizada  por  el  Sr.  Enrique  Sánchez 
Navarrete, Número d’agents de la Policia Local que han fet les pràctiques de tir durant el 
primer semestre de 2012.

Ningún agente realizó las  prácticas de tiro  durante el  primer semestre al  no disponer  de lugar 
apropiado para ello, ya que el Consell de Ibiza, denegó la utilización del antiguo campo de tiro de 
Sa Coma, donde se habían realizado en los últimos años. El Ayuntamiento de Ibiza, suscribió un 
contrato con la  asociación de tiro olímpico  de Ibiza,  para la  utilización de sus instalaciones,  al 
haberse descartado el  traslado a Palma de Mallorca,  y utilizar  las instalaciones con las que el 
Govern tiene suscritos convenios.

Número  d’agents  de  la  Policia  Local  que  han  fet  les  pràctiques  de  tir  durant  el  segon 
semestre de 2012 o que ja les tenen programades.

Todos los policías tienen programado durante el segundo semestre prácticas de tiro. Hasta la fecha 
de hoy, 60 Policías han realizado sus prácticas de tiro, quedando los días 23 y 31 de octubre para 
el resto de agentes. Durante el mes de noviembre se siguen realizando prácticas para los que por 
diversas razones (enfermedad, vacaciones, entre otras) no las pudieron hacer.

Eivissa, a 25 de octubre de 2012
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Marienna Sánchez-Jáuregui
Alcaldesa”

9.15.- Pregunta escrita del regidor Sr. Sánchez, del tenor literal següent:

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

Pregunta  que  formula  Enrique  Sánchez  Navarrete,  regidor  de  PSOE-PACTE  per  Eivissa  a 
l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb 
l’article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

- Número de membres de la plantilla de la Policia Local d’Eivisssa es trobaven de vacances 
els dies 1, 2, 9, 10, 14, 15, 20, 21 i 30 i 31 d’agost de 2012?

Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Enrique Sánchez Navarrete

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

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

“Pregunta  con  registro  de  entrada  23266,  realizada  por  el  Sr.  Enrique  Sánchez 
Navarrete. Quants membres de la  plantilla  de la  Policia Local  d’Eivisssa  es trobaven de 
vacances els dies 1, 2, 9, 10, 14, 15, 20, 21 i 30 i 31 d’agost de 2012?

- Día 1.- 20 agentes de vacaciones, (1 solapado de julio).
- Día 2.- 20 agentes de vacaciones, (1 solapado de julio).
- Día 9.- 19 agentes de vacaciones.
- Día 10.- 19 agentes de vacaciones.
- Día 14.- 19 agentes de vacaciones.
- Día 20.- 36 agentes de vacaciones, (16 solapados de la 1ª quincena).
- Día 21.- 29 agentes de vacaciones, (10 solapados de la 1ª quincena).
- Día 30.- 20 agentes de vacaciones.
- Día 31.- 20 agentes de vacaciones.

Eivissa, a 25 de octubre de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldesa”

9.16.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l’Ajuntament 
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

Relació de despeses de la darrera edició d’Eivissa Medieval.
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Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació  escrita  de la  2ª  Tinent  d’Alcalde  Sra.  Sansano,  que li  fa  entrega de la  relació  de 
despeses, la qual degut a la seva extensió no es transcriu a la present acta. 

9.17.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l’Ajuntament 
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

Relació de visites guiades (amb contractació de guia extern) dutes a terme durant l’any 2012, amb 
especificació del grup per al qual han estat contractades i el motiu.

Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació verbal del regidor Sr. Rodrigo:

Li contestarà a lo de les visites a les oficines de turisme. Ja li comentaren a la Comissió que es 
remeten a la memòria anual, i com que s’insisteixen i tenen molt interès en saber-ho, han tret dades 
que estan actualitzades a setembre d’enguany: A l’any 2010, 66.631; en el 2011, 76.361.

Respecte a les visites que han hagut de pagar des de l’Ajuntament, l’hi contestarà per escrit.

9.18.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Boned, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Carmen Boned Verdera, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l’Ajuntament 
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

Quines despeses (quantificades en euros) varen tenir per a l’Ajuntament d’Eivissa els dos monòlegs 
cancel·lats aquest estiu que s’havien de celebrar al baluard de Sant Pere?

Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Carmen Boned Verdera
Regidora del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació escrita de la Segona Tinent d’Alcalde, Sra. Sansano, del tenor literal següent:
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“En  contestació  a  la  seva  pregunta  de  data  19  d’octubre,  número  registre  d’entrada  23270,  li 
comunic que la quantitat que ha pagat l’Ajuntament és de 1.085,88 €.
El monòleg de Flipy, es va suspendre a l’hora de l’actuació per falta de públic i l’altra es va anul·lar 
de la programació a la vista del poc èxit dels dos anteriors.

Lina Sansano Costa
2ª Tinent d’Alcalde
Eivissa, 25 d’octubre de 2012”

9.19.- Pregunta escrita de la regidora Sr. Ruíz, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Rafel Ruíz González, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l’Ajuntament 
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

- A quina empresa s’ha demanat un informe extern sobre les tarifes del CETIS? En 
quina data es va encarregar, amb quin objectiu i per quina quantia?

Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Rafel Ruíz González

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació verbal del regidor Sr. Mayans:
L’informe  s’ha  demanat  al  Sr.  Rodriguez  Rodriguez,  advocat  de  reconegut  prestigi.  Es  va 
encarregar el dia 7 de setembre de 2012, i per un import de 18.000 euros.

9.20.- Pregunta escrita del regidor Sr. Ruíz, del tenor literal següent:

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

Pregunta que formula Rafel Ruíz González, regidor de PSOE-PACTE per Eivissa a l’Ajuntament 
d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF i amb l’article 95 de la 
Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

- S’ha demanat un nou informe extern en relació al plec d’aigües? En quina data es va 
encarregar, a quina empresa, amb quin objectiu i per quina quantia?

Eivissa, 19 d’octubre de 2012
Sgt. Rafel Ruíz González

Regidor del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

Contestació verbal del regidor Sr. Mayans:
No s’ha encarregat cap tipus d’informe. El Sr. Secretari està fent l’informe jurídic.
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9.21.- Pregunta escrita de la regidora Sra. Costa, del tenor literal següent:

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

Pregunta  que formula  Lurdes Costa  Torres,  portaveu del  grup municipal  de  PSOE-PACTE per 
Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa, d’acord amb l’article 97 del RD 2568/1986 pel que s’aprova el ROF 
i amb l’article 95 de la Llei 20/2006 de règim municipal i local de les Illes Balears:

Relació de vehicles autoritzats per accedir a Dalt Vila, amb especificació del motiu del que se’ls hi 
concedeix aquest permís (ex: vesins, comerciants, treballadors municipals, etc).

Eivissa, 22 d’octubre de 2012
Sgt. Lurdes Costa Torres

Portaveu del grup municipal
PSOE-PACTE per Eivissa”

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

“Pregunta con registro de entrada 23282, realizada por la Sra. Lurdes Costa Torres. 
Relació de vehicles autoritzats per accedir a Dalt Vila, amb especificació del motiu pel que 
se’ls hi concedeix aquest permís (ex: vesins, comerciants, treballadors municipals, etc).

Sra. Costa ante la petición de datos relacionados por su grupo con la Policía Municipal no ha sido 
posible poderle preparar la información para esta sesión plenaria, pero en el momento que obren 
los datos en mi poder ser los haremos llegar.

Eivissa a 25 de octubre de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldesa”

Sra. Sánchez-Jáuregui: Ara es contestaran les preguntes pendent de l’anterior Ple.

-Contestacions verbals del 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. Daura, següents:
A la pregunta del regidor Sr. Molina, 16.7, sí n’hi haurà.
A la pregunta del regidor Sr. Ferrer, 16.8.2,  té l’expedient a la seva disposició, i podrà treure les 
seus conclusions.

-Contestació verbal del regidor Sr. Mayans, a les preguntes de la regidora Sra. Costa, 16.1.5, 16.1.6 
i 16.1.7.: En quan tinguin l’estudi econòmic que els serveixi per fixar el preu de les tarifes, i a part, 
tot el que ha dit en el debat de la moció contesta a les preguntes que va formular. 

-Contestació escrita de la Sra. Alcaldessa, a la pregunta del regidor Sr. Sánchez, 16.4.1., següent:

“Sr. Sánchez-Navarrete contestació a la seva pregunta formulada oralment l’anterior Ple con 
número 16.4.1: A quantes reunions d’Autoritat Portuària ha assistit la Sra. Alcaldessa, a les 
quals ha cobrat dietes?

Desde el mes de octubre de 2011 hasta la fecha de hoy he asistido a siete Consejos de Autoridad 
Portuaria.
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Eivissa a 25 de octubre de 2012
Marienna Sánchez-Jáuregui

Alcaldesa”

- Contestacions escrites de la regidora Sra. Sánchez, a les preguntes de la regidora Sra. Garcia, 
16.6.1, 16.6.2 i 16.6.3., següents:

“Eivissa, 25 de octubre de 2012

En respuesta a las preguntas planteadas por la Sra. García en el pleno anterior le contesto 
lo siguiente:

1.- Las que se marquen en el segundo plan de igualdad.
2.- Al plan de la anterior legislatura hay que realizar una valoración de lo que se ha hecho y 

comenzar a preparar el segundo plan de igualdad.
3.- No hay ningún convenio pendiente de firmar con la Asociación de Dones Progresistas.

Mª del Mar Sánchez Gutiérrez
Concejal de Deportes y Políticas de Igualdad.”

- Contestació escrita del regidor Sr. Rodrigo, a la pregunta del regidor Sr. Ferrer, 16.8.1., següent:

“Sr. Ferrer contestació a la seva pregunta formulada oralmente l’anterior Ple con número 
16.8.1: Quantes multes hi ha hagut per ocupación de la via pública, per soroll, per relacions 
públiques, i per tancar tard, durant l’estiu de 2012?

Según nos consta en el listado de denuncias, desde el día 1 de mayo hasta el 23 de octubre se han 
impuesto las siguientes denuncias:

Ocupación de vía pública.- 65 denuncias, (incluye carecer de licencia y exceso en la ocupación del 
espacio autorizado).

Molestias por ruidos.- 172 denuncias, (se incluyen molestias por música, fiestas, perros ladrando, 
obras…)

Relaciones  públicas.-  6  denuncias  (por  ejercer  la  actividad  careciendo  de  autorización  o  por 
ejercerla en lugar en el cual no estaba habilitado).

Infracciones al horario de cierre.- 29 denuncias.

Eivissa a 25 de octubre de 2012
Ignacio Rodrigo

Regidor”

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

De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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	Article 16: Servei de préstec assistencial a domicili.
	a)Aquest tipus de servei va adreçat a aquelles persones amb problemes de mobilitat (temporal o permanent), que resideixin en el municipi d'Eivissa. El servei consisteix en rebre llibres, revistes i audiovisuals al domicili, en qualitat de préstec durant un temps limitat sent necessari disposar de la targeta d'usuari/usuària de la biblioteca. 
	Article 17: Servei d'accés a les tecnologies informàtiques i Wi-fi.
	La biblioteca disposa de terminals d’accés gratuït a Internet, així com connexió inalàmbrica Wi-fi en totes les sales, per tal d’oferir l’accés a la informació i la comunicació a totes les persones usuàries. Amb aquest servei es pretén garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les noves tecnologies. Els inevitables problemes tècnics que comporta una xarxa que dóna servei a tants usuaris s'intentaran solucionar en un termini prudencial sempre depenent de les possibilitats tècniques.
	Article 21: Donacions bibliogràfiques, audiovisuals i documentals.
	a)En general la BME accepta les donacions ja que ajuden a enriquir i augmentar el nostre fons bibliogràfic, tant de llibres i d’audiovisuals com:1)Documents de caràcter general, de diferents temàtiques i llengües, i suports (llibre, DVD, CD...). 2)Publicacions periòdiques, 3)Obres de referència.

