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O R D R E   D E L   D I A

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
- Acta núm. 3/13, ordinària de data 8 d’abril.

2n. Mocions amb proposta d’acord:
1. Moció  del  Grup  Municipal  EPIC,  amb  proposta  d’acord  pel  tal  que  pel  departament 

d’economia es realitzi una valoració del cost que ha suposat realitzar la recerca d’informació 
efectuada  per  ordre  de  la  Sra.  Sánchez-Jáuregui,  i  se  sol·liciti  l’abonament  de  l’import 
valorat.

2. Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord per tal que es creï la “Mesa de salut 
acústica del municipi d’Eivissa” i proposar la creació de la “Mesa de salut acústica insular” 
en el Consell d’Alcaldes.

3. Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  per  tal  que  l’Ajuntament  d’Eivissa 
habiliti  els  sistemes  i  procediments  necessaris  per  a  l’admissió  i  gestió  de  factures 
electròniques.

4. Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE per  Eivissa,  per  a  la  constitució  de  l’Inventari 
separat del patrimoni municipal del sòl.

3r. Decrets i comunicacions:
1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament del regidor Sr. Raimundo Prats Ramos 

per assistir als Consells Escolars del Col·legi Pública Sa Bodega, els dia 13 i 18 de juny.
4t. Mocions sense proposta d’acord.

1. Moció del Grup Municipal EPIC de control sobre la Policia Local.
2. Moció  del  Grup  Municipal  PSOE-PACTE  per  Eivissa,  sobre  l’obertura  de  l’estació 

d’autobusos de la Ciutat.
3. Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre la gestió realitzada fins a la data 

i  la  gestió  de futur  de  l’acord  de la  Comissió  Tècnica  Sectorial  de  la  Policial  Local  de 
l’Ajuntament d’Eivissa de data 11 de desembre de 2013.

5è. Precs i preguntes.

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CELEBRADA,  AMB  CARÀCTER  ORDINARI,  PER  L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 27 DE JUNY DE 2013.

ASSISTENTS:

Sr. Alcaldessa-Presidenta:

Sra. María del Pilar Marí Torres

Srs. Regidors:

Sr. Juan Daura Escandell
Sra. Catalina Sansano Costa
Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez
Sr. Juan Mayans Cruz
Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez
Sra. Miriam Valladolid Portas
Sr. Ignacio Rodrigo Mateo
Sr. Alejandro Marí Ferrer
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Sr. Raimundo Prats Ramos
Sr. Constantino Larroda Azcoitia
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Maria del Carmen Boned Verdera
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. 8/13

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

Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

Sra. Marí: Amb anterioritat a tractar el primer punt de l’ordre del dia, es dona compte de l’escrit 
presentat pels integrants del Grup Municipal Popular en data 25 de juny de 2013, del tenor literal 
següent:

“Mitjançant el present i a fi de que es procedeixi a la realització dels tràmits oportuns, es 
comunica, als efectes previstos als articles 73 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases 
del  Règim  Local  i  24  del  RD  2568/1986  de  28  de  novembre  pel  que  s’aprova  el  Reglament 
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que el grup municipal popular 
de  la  ciutat  d’Eivissa,   ha  acordat  que  els  Regidors,  Sr.  Ignacio  Rodrigo  Mateo  i  Sra.  Miriam 
Valladolid Portas, tornin a ser membres integrants del grup municipal. 

Així  mateix,  es  comunica  el  canvi  de  portaveu  del  grup  municipal  popular  de  la  ciutat 
d’Eivissa, passant a ser el nou portaveu el Sr. Alejandro Marí Ferrer.  Eivissa a 25 de juny de 2013”
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1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:

Per unanimitat s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 3/13, de data 8 d’abril.

2n. Mocions amb proposta d’acord:

2.1.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord pel tal que pel departament d’economia 
es realitzi  una valoració del cost que ha suposat realitzar la recerca d’informació efectuada per 
ordre de la Sra. Sánchez-Jáuregui, i se sol·liciti l’abonament de l’import valorat.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal 

Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, 

de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE
Que en las semanas previas a su dimisión como alcaldesa de Eivissa, por la Sra. Sánchez-

Jáuregui, ha sido utilizado el departamento de intervención de este Ayuntamiento para la búsqueda 
de información sobre varios medios de comunicación y fotocopias de documentos en referencia a la 
Publicidad Institucional, y ello con fines estrictamente particulares.

Que  dicha  acción  ha  colapsado  el  departamento  de  intervención  durante  varios  días 
utilizándose  diversos  funcionarios  en  exclusiva  para  ello,  así  como requiriendo  el  uso  de  otra 
fotocopiadora, dado el gran volumen del trabajo encargado.

Que la investigación referente a la Publicidad Institucional es una tarea asignada por sesión 
plenaria a la Comisión Especial Informativa creada al efecto.

Que la información obtenida de la investigación, que con carácter personal ha efectuado la 
Sra.  ex-alcaldesa,  ha  sido  utilizada  únicamente  por  ella,  publicitando  datos  en  sus  reiteradas 
apariciones públicas,  cuyo contenido y justificación sólo ella conoce,  sin que hasta el  momento 
haya compartido los resultados con la referida Comisión Especial Informativa.

Que  los  datos  obtenidos  han  sido  utilizados  para  realizar  afirmaciones  relativas  a 
operaciones  mercantiles,  -tanto  de  medios  publicitarios  como  de  cargos  públicos-,  con  el  fin 
manifiesto de crear una línea argumental personal.

Que la Administración Pública debe actuar con pleno respeto a los principios de legalidad y 
organización,  más  concretamente  en  este  caso,  respetando  los  de  economía,  suficiencia  y 
adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

Por todo lo anteriormente expuesto, el gasto ocasionado al Ayuntamiento de Eivissa, debe 
ser repercutido en la persona que lo ha solicitado para su interés particular; en este supuesto: la 
Sra. Sánchez-Jáuregui.

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

PROPUESTA DE ACUERDO
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Que el  departamento  de  economía realice  una valoración  del  coste,  -tanto  en recursos 
humanos como materiales- , que ha supuesto realizar la búsqueda de información, fotocopias, etc. 
efectuada por orden de la Sra. Sánchez-Jáuregui. 

Que por el Ayuntamiento de Eivissa se solicite a la ex-alcaldesa, Sra. Sánchez-Jáuregui, el 
abono del importe de la valoración anterior, a la mayor brevedad posible.

Eivissa, a 24 de junio de 2013

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Al seu grup li consta que les setmanes prèvies a la dimissió de la Sra. Sánchez-
Jáuregui com a Alcaldessa, ha set utilitzat el departament d’Intervenció per buscar informació sobre 
varis mitjans de comunicació, i per fer fotocòpies de documents sobre publicitat institucional. Això 
s’ha fet amb fins particulars.
Aquest fet ha col·lapsat el departament d’Intervenció, ja que es varen utilitzar quatre funcionaris en 
el seu horari laboral durant varis dies.
La investigació de la publicitat institucional l’ha de fer la Comissió Informativa Especial.
La Sra. Alcaldessa va fer un us personal de la informació que va obtenir, i que va publicitar en les 
seues reiterades aparicions púbiques.
A  més  s’han  obtingut  dades  amb  les  quals  s’han  realitzat  afirmacions  relatives  a  operacions 
mercantils, tant de mitjans publicitaris com de càrrecs públics d’aquest Ajuntament, i s’ha creat una 
línia argumental personal.
Per tot això demanen que es valori amb que va consistir aquesta despesa, i que el Ple sol·liciti a 
l’ex-Alcaldessa que aboni aquest import.
On està la informació que es va fotocopiar? Quina informació es va fotocopiar?
Perquè un mitjà de comunicació va publicar una informació que després va al Ple, quan hauria de 
ser al revés?
Com ha arribat aquesta documentació al mitjà de comunicació?
Durant  els  darrers dos  anys,  com a regidor  d’aquest  Ajuntament,  ha  demanat  moltes  vegades 
documentació, i  una bona part  d’aquesta no se li  ha entregat, perquè s’han excusat  en què es 
col·lapsaven els servies. 

Sr. Costa: Votaran a favor de la moció. Estan d’acord amb quasi tot el que diu el Sr. Villalonga.
Va  anar  al  departament  d’Intervenció  i  estava  col·lapsat  per  una  activitat  només  amb  vocació 
personal.  Hi  ha  una  comissió  d’investigació  que  està  treballant  amb aquest  tema,  i  és  la  que 
realment havia de demanar aquesta documentació, per qual cosa entenen que es va utilitzar de 
forma personal als funcionaris per fer una feina que ja estava fent la comissió per mandat plenari.
A la moció s’hauria d’afegir que es demani quina és la informació per escrit que va demanar la Sra. 
Sánchez-Jáuregui:
El  que  va  fer  aquells  dies  la  Sra.  Sánchez-Jáuregui,està  prohibit  per  la  Llei  de  Procediment 
Administratiu.

Sr. Ferrer: També votaran a favor de la moció. Vol saber quina informació va demanar la Sra. 
Sánchez-Jáuregui i on està.

Sr. Marí: Va ser un tema excepcional i puntual.
Han demanat a la interventora que informi de la situació que es va produir.
La Sra. Sánchez-Jáuregui va demanar una relació i còpies de factures, que es varen entregar així 
com s’anaven fent les fotocòpies, i varen fer doble còpia per a la Comissió Informativa. Per tant no 
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va ser un temps perdut per dedicació exclusiva com han comentat abans, sinó que s’ha aprofitat 
tota aquesta feina, perquè tota la documentació que s’ha fotocopiat s’incorporarà a la Comissió 
Especial.
La  Sra.  Sánchez-Jáuregui  va  demanar  aquesta  documentació  en  exercici  del  seu  càrrec 
d’Alcaldessa, per tant no es pot rebutjar la petició, simplement es pot considerar que si en comptes 
de ser en tants pocs dies hi hagués hagut més termini, no s’hauria produït aquesta situació.
Com a regidors  de la  Corporació  tenen  dret  a  la  informació,  se’ls  hi  facilita  en  la  mesura  del 
possible. No es cobra per la informació dels regidors.
La Intervenció diu clarament que per l’obtenció de còpies pels regidors no es pot cobrar, perquè és 
per al desenvolupament de la seva feina.
Recorda que les còpies que s’han fet  no és una feina perduda,  perquè aquesta documentació 
s’incorporarà a la Comissió d’investigació.

Sr. Villalonga: Això tindria lògica en una situació normal. En aquest cas no, perquè hi va haver una 
sèrie d’ordres per crear una línia argumental de defensa, i s’utilitzaren recursos públics de forma 
abusiva.
No li ha contestat a qui se li va facilitar aquesta informació.
Demana que consti en acta que les seves factures que va mencionar la Sra. Sánchez-Jáuregui en 
un Ple anterior, eren de quan no era Regidor i que no necessitaven contracte, perquè cada factura 
era per  imports  de 1.000,  2.000 o 3.000 euros,  i  que cada curs en aquest  cas és un objecte 
independent i únic.
A qui han donat la informació? Perquè hi ha un grup mediàtic que té la informació, i la publiquen 
abans que es porti a Ple?

Sr. Costa: Voldrien un informe detallat de quines són les sol·licituds d’informació que va fer la Sra. 
Sánchez-Jáuregui aquells dies. Saben que no només va demanar temes concrets de publicitat, sinó 
que va demanar moltes altres coses que no tenen res a veure amb això.
Intervenció hauria de dir si efectivament el servei es va col·lapsar.
La  Sra.  Sánchez-Jáuregui  hauria  d’abstenir-se  en  la  votació?  Estan  parlant  d’una  cosa  molt 
concreta que l’afecta personalment.

Sr. Ferrer: No entén molt bé l’explicació que dona el Sr. Marí quan diu que serviran les fotocòpies 
per a la Comissió d’Investigació.
Vol saber on ha anat a parar aquesta informació i com ha anat a parar al diaris.

Sr. Marí: No pot contestar a una cosa que desconeix. Tota la documentació que s’ha fotocopiat 
està  en  el  departament  d’Intervenció,  i  s’incorporarà  a  la  propera  sessió  de  la  Comissió 
d’Investigació, i podran veure exactament el que s’ha fotocopiat.
Repeteix que no és un fet habitual. Si aquesta petició s’hagués fet amb més anticipació, la situació 
hagués estat una altra.
Aquesta feina es va fer dins l’exercici de les seues funcions com a Alcaldessa, i tenia dret a obtenir-
la. No poden acceptar la moció.

Sr. Villalonga: Li agradaria incloure a la moció la proposta que ha fet el Sr. Marc Costa i ampliar-la, 
en el sentit de demanar l’informe d’Intervenció i la llista de tota la documentació que va demanar la 
Sra. Sánchez-Jáuregui al servei d’Intervenció.

Sra. Marí: Sr. Secretari és pot incloure això a la moció.

Sr. Secretari: Si, el grup que l’ha presentat ho proposa, sí. 
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Sra. Marí: Doncs queda inclòs a la moció.

Sotmès  l’assumpte  a  votació,  amb  els  vots  en  contra  de  les  Sres.  Marí,  Sansano,  Sánchez, 
Valladolid,  i  Srs.  Daura,  Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats  i  Larroda,  a  favor  de  les  Sres.  Costa, 
BHoned, Martínez, García i Srs. Cosa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga, abstenent-se de 
la votació la Sra. Sánchez-Jáuregui, es produeix un empat.

Sotmès  novament  l’assumpte  a  votació,  amb  els  vots  en  contra  de  les  Sres.  Marí,  Sansano, 
Sánchez,  Valladolid,  i  Srs.  Daura, Mayans,  Rodrigo,  Marí,  Prats i  Larroda,  a favor de les Sres. 
Costa,  BHoned,  Martínez,  García  i  Srs.  Cosa,  Sánchez,  Ruiz,  Molina,  Ferrer  i  Villalonga,  i 
abstentent-se de la votació la Sra. Sánchez-Jáuregui, és desestimat amb el vot de qualitat de la 
Sra. Alcaldessa.

2.2.- Moció del Grup Municipal EPIC, amb proposta d’acord per tal que es creï la “Mesa de salut 
acústica del municipi d’Eivissa” i proposar la creació de la “Mesa de salut acústica insular” en el 
Consell d’Alcaldes.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal 

Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza, al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, 

de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE
El artículo 4.1 de la Ley 1/2007 de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes 

Balears, define como ruido: cualquier sonido que molesta o incomoda a los seres humanos, o que 
les produce o tiene el efecto de producirles un resultado psicológico y fisiológico adverso.

Que el ruido es un contaminante que afecta negativamente a gran parte de la población, es 
económico de producir y no deja residuos.

Que la contaminación acústica se ha convertido en un problema de primer orden para los 
habitantes de este municipio y por extensión a los del resto de la isla.

Que la  generación de contaminación acústica se produce por  vehículos  a motor,  malos 
hábitos vecinales, locales de ocio sin limitaciones, etc.

Que el ayuntamiento de Eivissa, debe velar por la salud de los ciudadanos del municipio y 
por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, en especial la Ordenanza 
Municipal de Protección del Medio Ambiente y la Salud frente a la Contaminación Acústica.

Que es necesario un debate en torno a la contaminación acústica para controlarla y evitarla, 
así como promover entre los ciudadanos una cultura de respeto y concienciación en relación a la 
salud acústica y la no generación de ruidos.

Que actualmente  no existe  ningún  foro de debate sobre  la  salud acústica  tanto  a nivel 
municipal  como  insular,  herramienta  totalmente  necesaria  para controlar,  evaluar  y  proponer 
medidas correctoras al respecto.

SOLICITA
Que se incluya en la orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal las siguientes:
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PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Crear la “Mesa de salud acústica del municipio de Eivissa", para controlar, evaluar y 

proponer medidas que eviten, reduzcan y limiten la contaminación acústica.

2.- Proponer la creación de la "Mesa de salud acústica insular" en el Consell de Alcaldes, sin 
perjuicio del punto anterior.

Eivissa, a 24 de junio de 2013
Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: L’any passat ja varen parlar del tema de la mesa de salut acústica. En comptes de 
fer una proposta a nivell municipal, la Sra. Sánchez-Jauregui, aleshores Alcaldessa, va proposar 
portar-ho al Consell d’Alcaldes.
Vist  ara  a  posteriori,  haver  portat  la  proposta  de  crear  la  mesa  de  salut  acústica  al  Consell 
d’Alcaldes va ser un error, perquè segons a quins fors no hi ha cap intenció en què es faci una 
mesa de salut acústica.
Per això la seva proposta es fer una mesa de salut acústica municipal, i proposar-la després en el 
Consell d’Alcaldes.
Una mesa d’aquest tipus és un for de debat, en el qual persones involucrades amb les remors i la 
prevenció d’aquestes, puguin parlar i proposar mesures i solucions perquè hi hagi menys remors en 
el municipi.
Aquesta mesa es podria  plantejar  en qualsevol  de les comissions informatives,  i  que sigui  una 
d’aquestes comissions la que decideixi qui hi participaria i qui no.
Aquesta és la seua proposta i espera comptar amb el seu vot afirmatiu.

Sr. Ruiz: Votaran a favor. Hi ha una sèrie de problemàtica amb la qual la gent està molt molesta. 
Això en comptes d’anar a menys anirà a més. La sensació és que han retrocedit uns anys. Fa uns 
anys s’havia superat la problemàtica de la remor que feien les discoteques, perquè tothom havia 
acceptat  que  no  tenien  que  estar  a  l’aire  lliure.  Ara  amb el  nou  concepte  del  Govern  Balear, 
potència i dona peu a què Eivissa sigui una discoteca 24 hores, i pareix ser que no hi ha intenció 
d’intentar no molestar amb tema de les remors.
Ara tenen un nou focus que serà el Passeig Marítim, per la remor que provocarà la nova discoteca. 
Temen que aquest estiu no només serà un escàndol de remors sinó d’altres coses.

Sr.  Ferrer: Estan  davant  d’un  problema  molt  important  per  la  salut  dels  ciutadans,  i  la  seua 
obligació és treballar perquè els ciutadans tenguin una millor situació i comoditat a la seua ciutat. 
Davant dels Decrets que es van realitzant per part del Govern Balear, per fomentar el tot val, barra 
oberta i que tothom faci el que vulgui, que és el que s’està fent en aquest moment, l’Ajuntament té 
una sèrie d’ordenances aprovades que s’haurien d’aplicar, i la llàstima és que no s’apliquen, de fet 
no es fan control de sorolls, i així la ciutat està com està.
Han fet una campanya per fomentar la denuncia. Faran un seguiment de les denuncies que presenti 
la gent, d’on han anat a parar i en quina situació es troben.
Cada vegada l’illa és molt més sorollosa i no passa res. Es pot donar la volta a l’illa i es pot ballar 
durant tot el trajecte sense moure’s del vaixell. Això demostra la situació de descontrol absolut, que 
tothom fa el que li dona la gana, i no es prenen mesures per rompre aquesta dinàmica, que afecta a 
l’economia més important que hi ha a l’illa que és el turisme, i el tipus de turisme que està arribant a 
l’illa crea molts problemes.
Està  completament  d’acord  en crear  aquesta  mesa.  Creu  que  és  molt  important  treballar  amb 
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aquest tema, perquè depèn la salut dels nostres ciutadans i la seua obligació es cuidar-la, i intentar 
pal·liar tot el que els afecti.

Sr. Mayans: Felicita al Sr. Villalonga per presentar mocions en to constructiu, i per la lluita que fa 
en contra del soroll.
És fals el que diu el Sr. Ferrer de que no es posen denuncies. De fet a petició seva, es va instar a la 
Policia Local que fes controls de tubs d’escap de les motos, que es varen fer i es varen precintar 
moltes motos.

Sr. Villalonga: Per visualitzar aquesta qüestió ha portat un fulletó que han editat que parla de què 
és el soroll.
En general es té una percepció bastant ignorant sobre el soroll. Moltes vegades el ciutadans no són 
conscients de quins són el seus drets i dels límits que estan infringint. Per això consideren que és 
molt important que hi hagi una mesa d’aquest tipus.
Suposa,  pel  que  ha  dit  el  Sr.  Mayans,  que  votaran  a  favor  la  proposta  perquè  hi  ha  bastant 
unanimitat en aquesta qüestió. És un tema de sentit comú, i és fonamental que hi hagi una mesa de 
debat on es puguin buscar solucions. Per això proposa que ara es faci una mesa municipal i que es 
proposi en el següent Consell d’Alcaldes.

Sr. Ruiz: Estan a favor i veuen positiva aquesta idea. Són bastant pessimistes amb aquesta mesa. 
Si  s’arriba  a  fer,  ells  hi  estaran,  però  tenen la  percepció  de  què  servirà  de poc  perquè hi  ha 
interessos i aquí no passarà res.
Les queixes dels vesins de Puig des Molins ja fa temps que han arribat a aquest Ple, i amb raó 
perquè el soroll de l’Ushuaia arriba perfectament a la zona.
És un problema seriós i s’ha de prendre mesures serioses.

Sr. Ferrer: Li agraeix que s’hagin fet alguns controls de motos. Viu al carrer Vicent Serra i la remor 
és  una  constant,  no  només per  les  motos,  està  agreujat  perquè hi  ha  una  zona  de  càrrega i 
descàrrega de fruites durant la nit, i també per una sèrie de bars que obrin i tanquen a l’hora que 
volen. Això es podria controlar perfectament però no hi ha voluntat de fer-ho, cosa que contradiu les 
ordenances que té l’Ajuntament.
Fa falta voluntat per ordenar la ciutat que cada vegada és més caòtica. Espera que, si es crea 
aquesta mesa, i en la pressió dels ciutadans en algun moment se n’adonin que tenen que actuar.

Sr. Mayans: Com ja ha dit abans felicita al Sr. Villalonga per la seva creuada que fa per erradicar 
les remors.
Els hi sembla bé lo de la Mesa per discutir sobre el tema.
Avui dia hi ha un for de participació ciutadana a nivell  municipal i insular. També hi ha for amb 
dotació  pressupostària  que  és  l’Agenda  21,  que  és  for  de  dinamització  ciutadana,  en  el  qual 
s’exposen tots i  cadascun del  problemes dels  ciutadans,  i  s’hi  pot  incloure  aquest  tema de les 
remors. Per tant creu que crear fors és duplicar  competències, s’ha de ser pràctic i  utilitzar  les 
ferramentes de les quals ja es disposa.
Estant redactant una nova ordenança de protecció de la contaminació acústica, adaptada a les 
noves normatives en la matèria, i esperen que pugui estar enllestida per a finals de l’estiu. S’estan 
portant a terme mesuraments per tot  el  municipi,  i  sobretot a zones conflictives,  des de fa uns 
mesos.
Sóm l’únic municipi que té Unitat de Medi Ambient, que pertany a la Policia Local. Qualsevol ciutadà 
pot sol·licitar i disposar dels serveis de la UMA, que a més està fent molt bona feina.
Quan als party boats és capitania marítima qui té que controlar aquest tema. A nivell  municipal 
l’únic que poden fer és instar a capitania marítima.
No veuen convenient solapar i duplicar fors, i per tant votaran en contra.
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Sotmès l’assumpte a votació és desestimat amb els vots en contra de les Sres. Marí, Sánchez-
Jáuregui,  Sansano,  Sánchez, Valladolid,  Srs. Daura, Mayans,  Rodrigo, Marí,  Prats,  Larroda, i  a 
favor de les Sres. Costa, Martínez, García, i Sres. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.

2.3.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, per tal que l’Ajuntament d’Eivissa habiliti 
els sistemes i procediments necessaris per a l’admissió i gestió de factures electròniques.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“Rafel Ruiz González, regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa de l’Ajuntament d’Eivissa, 
presenta davant el ple de l’Ajuntament,  per tal que sigui debatuda i en el seu cas, aprovada la 
següent, 

MOCIÓ AMB PROPOSTA D’ACORD PER TAL QUE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA
HABILITI ELS SISTEMES I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A L’ADMISSIÓ

I GESTIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES.

En la seva exposició de motius, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics indica que:

"... l'Administració esta obligada a transformar-se en una administració electrònica regida 
pel  principi  d'eficàcia  que  proclama l'article  103  de  la  nostra  Constitució.  És  en  aquest 
context en el qual les administracions s'han de comprometre amb la seva època i oferir als 
seus ciutadans els avantatges i possibilitats que la societat de la informació té, assumint la 
seva responsabilitat de contribuir a fer realitat la societat de la informació " 

Aquesta doble obligació de facilitar els serveis públics i alhora d'impulsar la societat de la informació 
no és aliena a aquest ajuntament. En aplicació del principi d'eficàcia que la Constitució exigeix a 
l'administració, aquesta està obligada a prestar els seus serveis aplicant les tècniques, instruments i 
mètodes que permetin al ciutadà accedir als seus serveis de la manera més senzilla i àgil. 

D’altra  banda  i  en  la  situació  actual,  en  què  es  tan  important  l'eficàcia  com  l'eficiència, 
l'administració local no pot eludir la seva responsabilitat d'implantar sistemes i procediments que 
abarateixin el cost de la prestació de serveis. 

A més de tot això, en la situació actual que viuen les empreses al nostre país, qualsevol sistema 
que faciliti l'agilització dels tràmits administratius en la gestió de les seves relacions econòmiques 
amb l'administració és més que una opció una obligació.

Per tot això, es planteja la següent 

PROPOSTA D'ACORD

Que  l'Ajuntament  d'Eivissa  posi  en  marxa  els  sistemes  i  procediments  necessaris  per  tal  que 
aquesta administració accepti, gestioni, autoritzi i pagui factures en format electrònic en el termini 
màxim de sis mesos. 

Eivissa, 24 de juny de 2013.
Sgt. Rafel Ruiz,

Regidor del grup municipal PSOE-Pacte.”
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Intervencions:

Sr.  Molina: A  partir  de la  Llei  11/2007,  d'accés electrònic  dels  ciutadans a  l’administració,  les 
entitats públiques tenen l’obligació de desenvolupar sistemes que facilitin aquest contacte.
Aquest Ajuntament la legislatura anterior va iniciar un projecte de modernització molt important, que 
va desembocar en la creació de la plataforma que inclou el portal ciutadà, i una sèrie de serveis que 
estan desenvolupat a la meitat. Un dels que va quedar pràcticament preparat era el tema de la 
gestió electrònica de les factures.
A més d’això la Llei 15/2010 de morositat, redueix el termini que l’administració té per atendre els 
pagaments a proveïdors deixant-lo en trenta dies.
Fa un any i mig va presentar la mateixa moció, idèntica. En aquell Ple no els hi varen acceptar la 
moció, però el Sr. Prats es va comprometre a què l’1 de gener de 2013 els empresaris puguin 
emetre les factures electrònicament a l’Ajuntament, i haver realitzat algun curs juntament amb la 
Cambra de Comerç per adaptar a les petites i mitjanes empreses.
En quin punt de desenvolupament es troba aquest procés?
Quins problemes concrets impedeixen que avui, un proveïdor de l’administració presenti la seua 
factura en format electrònic?
Quan passarà això?

Sr. Rodrigo: Votaran a favor la moció.
Es troben en un estat molt avançat i es poden comprometre al termini de sis mesos que diu el Sr. 
Molina.
Han parlat amb Intervenció i Secretaria, i  estan convençuts de que es tiri  endavant. No és una 
qüestió de què obligui la llei, sinó que entenen que serà molt positiu per al funcionament intern de 
l’Ajuntament, per millorar aquest servei als ciutadans, i sobretot per als proveïdors, i per complir 
amb la llei de morositat.
Aprofitaran la circumstància de modernitzar l’administració, reprenent el seu projecte i fent-lo seu, 
per si poden, a part d’implantar noves tecnologies, millorar els processos de treball.

Sr.  Molina: S’alegra de que ho vulguin  fer.  Creuen que era un bon projecte,  per suposat  que 
millorable,  però  imprescindible  a  més  d’obligatori,  i  que  donarà  un  aire  nou  als  tràmits 
administratius.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

2.4.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, per a la constitució de l’Inventari separat 
del patrimoni municipal del sòl.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA PER A LA CONSTITUCIÓ
DEL INVENTARI SEPARAT DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL.

Rafel  Ruiz  González,  regidor  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  a  l'empar  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 MOTIUS
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PRIMER.-  El  Patrimoni  Municipal  del  sòl  és  el  major  i  més  important  instrument  que  té  un 
Ajuntament per tal de intervenir en el mercat del sòl i per tant per facilitar l’accés a l’habitatge al 
seus vesins i vesines. 

SEGON.-  La  normativa  d’àmbit  estatal  i  també  autonòmic,  obliga  als  municipis  a  establir  un 
PATRIMONI SEPARAT DE TOT L’ALTRE per tal  d’inventariar  tot  el  sòl,  que,  fruit  de la gestió 
urbanística, estigui a disposició de l’Ajuntament: 

“Ley 8/2004 de 23 de diciembre de medidas tributarias administrativas y de función pública (CAIB) 

Artículo 37. Normas en materia de patrimonio público local del suelo y en materia de enajenación 
de bienes patrimoniales 

1. Constitución y patrimonio separado 

1. Los consejos insulares y los ayuntamientos deben constituir  su respectivo patrimonio público 
local  de  suelo  con  el  fin  de  intervenir  en  el  mercado,  obtener  reservas  de  suelo  y  facilitar  la 
ejecución del planeamiento territorial o urbanístico. 

2. Los bienes del patrimonio público local del suelo constituyen un patrimonio separado del resto de 
bienes  de  los  entes  locales.  Los  ingresos  obtenidos  mediante  la  enajenación  de  terrenos,  su 
permuta  o  su  sustitución  por  compensación  en  metálico  procedente  del  aprovechamiento 
correspondiente a la administración local, deben destinarse a conservarlos y ampliarlos. 

2. Bienes integrantes 

1. Integran el patrimonio público local de suelo los bienes patrimoniales que resulten clasificados 
por el planeamiento urbanístico como suelo urbano o urbanizable y que los entes locales destinen a 
esta finalidad y, en cualquier caso, los obtenidos como consecuencia de cesiones derivadas de la 
participación de la Administración en las plusvalías generadas. 

2.  Deben incorporarse al  patrimonio público local de suelo los terrenos clasificados como suelo 
urbanizable no programado o suelo rústico que se adquieran con dicha finalidad. 

3. Destino 

Los  bienes  y  derechos  de contenido  económico  que  integran  el  patrimonio  local  del  suelo  de 
conformidad 
con lo previsto en los instrumentos de ordenación territorial,  deberán destinarse a alguno de los 
siguientes usos de interés social: 

a) Preferentemente, a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública 
para su puesta en el mercado, ya sea en venta, en alquiler, en derecho de superficie o concesión 
administrativa, o en otras formas de acceso a la vivienda, que permita establecer precios máximos.

b) Operaciones de iniciativa pública de rehabilitación de vivienda protegida. 

c) Conservación, gestión o ampliación de los propios patrimonios públicos de suelo. 

d) Ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los sistemas generales. 
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e) Compensación a propietarios a los que corresponda un aprovechamiento superior al permitido 
por el planeamiento, en la unidad de actuación en la que estén incluidos sus terrenos, así como a 
los propietarios cuyos terrenos hayan sido objeto de ocupación directa o expropiación. 

f) Adquisición y rehabilitación de bienes inmuebles declarados de interés cultural, y catalogados, 
conforme  a  la  legislación  vigente  en  materia  de  patrimonio  histórico,  así  como  de  los  bienes 
catalogados según el planeamiento municipal. 

g) Adquisición y mejora de áreas naturales, y la adopción de medidas de mejora y conservación del 
medio ambiente.” 

TERCER.-  Sense  sòl  no  és  possible  la  construcció  d’habitatge  de  protecció  pública  i  són  els 
Ajuntaments  els  que  tenen  l’obligació  legal  de  facilitar-lo  o  construir,  directa  o  indirectament, 
aquests habitatges a preu públic. 

ACORD

PRIMER.- Que si no es troba constituït, es constitueixi INVENTARI SEPARAT DEL PATRIMONI 
MUNICIPAL DEL SÒL, amb tots el béns que la normativa exigeix. 

SEGON.- Que es publiqui a la PÀGINA WEB MUNICIPAL tot aquest inventari amb la localització 
exacta i les característiques urbanístiques dels sòls afectats. 

Eivissa, 24 de juny de 2013 
Sgt. Rafel Ruiz González,

Regidor del grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr. Costa: L’objecte d’aquesta moció és que se sàpiga quants terrenys té l’Ajuntament d’Eivissa. 
Aquest objectiu ja no és tant urbanístic, sinó responsabilitat del regidor d’Hisenda.
En els Ajuntaments estan obligats a tenir un inventari separat d’aquestes finques. A si es penja a la 
web, els ciutadans tindran molta més informació, i hi haurà més transparència.
Podrien ser el  primer Ajuntament que ho fes, que publiqués aquesta informació i  que també la 
quantifiqués. Amb la qual cosa espera que votin a favor aquesta moció.

Sr. Marí: Els serveis tècnics de la casa tenen perfectament controlat i inventariat tot el que és el 
Patrimoni  Municipal  del  Sòl.  Està  informatitzat,  i  està  previst  fer  un  inventari  individualitzat  del 
Patrimoni Municipal del Sòl.
Una vegada els serveis jurídics informin, l’Ajuntament estarà en disposició de crear aquest inventari 
individualitzat. Votaran a favor de la moció.

Sr. Costa: Sempre que presenta una moció, resulta que els serveis de la casa ja estan treballant 
amb el  tema.  A veure si  en  un parell  de mesos pot  estar  penjat  a  la  web,  que és el  que l’hi 
interessa.

Sr. Marí: Perquè sempre, casualment, demana justament alguna cosa amb el que estan treballant?

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.
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3r. Decrets i comunicacions:

3.1.- 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.

3.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament del regidor Sr. Raimundo Prats Ramos 
per assistir als Consells Escolars del Col·legi Pública Sa Bodega, els dia 13 i 18 de juny.

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

“DECRET.-  Mitjançant el present i en virtut de les facultats que em confereix la legislació vigent, 
resolc  que  el  representant  d’aquest  Ajuntament  als  Consells  Escolars  del  Col·legi  Públic  Sa 
Bodega, a celebrar el dia 13 de juny a les 18 hores i el dia 18 de juny a les 18,30 hores, sigui el 
regidor Sr. Raimundo Prats Ramos, en substitució del Regidor, Sr. Ignacio Rodrigo Mateo.

Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió que celebri, per 
a la seua ratificació,  es notifiqui  al  designat.  Tot això sense perjudici  de l’efectivitat  del present 
Decret a partir del dia següent a la seva firma.

Eivissa, 10 de juny de 2013
       L'ALCALDESSA,    En don fe

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

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

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

“DECSEC.039

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

PRIMER.- Nomenar Tinents d’Alcalde als següents regidors:

1er.  Tinent d’Alcalde al Sr. Juan Daura Escandell.
2on. Tinent d’Alcalde a la Sra. Catalina Sansano Costa.
3er.  Tinent d’Alcalde al Sr. Joan Mayans Cruz

SEGON.- Als Tinents d’Alcalde els hi correspon substituir a aquesta Alcaldia en la totalitat de 
les  seves funcions  i  per  ordre  del  seu  nomenament,  en  els  supòsits  d’absència,  enfermetat  o 
impediment que m’impossibiliti per a l’exercici de les meves atribucions.

TERCER.- Que es doni compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es celebri, 
es  notifiqui  als  interessats,  i  es  publiqui  al  Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears.  Tot  això  sense 
perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva firma.
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Eivissa a 25 de juny de 2013

L’ALCALDESSA, En don fe. 
EL SECRETARI-ACCTAL.,

       Sgt.: Pilar Marí Torres                         Sgt.: Joaquim Roca Mata”

“DECSEC.040

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

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

SEGON.-  Deixar sense efecte els nomenaments realitzats mitjançant Decrets d’Alcaldia de 
dates 27 de juny de 2011 i 3 de maig de 2013, i nomenar membres de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Eivissa als següents membres de la Corporació Municipal:

1.- Regidor, Sr. Juan Daura Escandell.
2.- Regidora, Sra. Catalina Sansano Costa.
3.- Regidor, Sr. Juan Mayans Cruz
4.- Regidora. Sr. Alejandro Marí Ferrer.
5.- Regidor. Sr. Ignacio Rodrigo Mateo.
6.- Regidor, Sra. Maria del Mar Sánchez Gutiérrez.
7.- Regidor. Constantino Larroda Azcoitia. 

 TERCER.-   Deixar  sense efecte les delegacions atorgades a la Junta de Govern Local 
mitjançant Decrets d’Alcaldia de data 27 de juny de 2011 i 18 de febrer de 2013 i assignar a la 
Junta de Govern Local les següents atribucions:

a) L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les següents atribucions que l’Alcaldia l’hi delega de conformitat al previst a l’article 21 
de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local:

- Aprovar la oferta de treball públic d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel 
Ple.

- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament 
general  no  expressament  atribuïdes  al  Ple,  així  com  la  dels  instruments  de  gestió 
urbanística i dels projectes d’urbanització.

- Informar les peticions de declaracions d’interès general  dels usos i  activitats en sol 
rústic.

- Atorgament de llicències d’instal·lació i d’obertura d’activitats permanents majors.

-  Resolució  d’expedients  sancionadors  en  matèria  de  disciplina  urbanística  quan  la 
sanció sigui igual o superior a 6000 euros.
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- Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial quan tinguin per objecte una 
quantia superior a 1500 euros. 

c)   Les altres que expressament l’hi atribueixi el Ple de la Corporació.

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

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

Eivissa a 25 de juny de 2013.

L’ALCALDESSA,. En don fe. 
EL SECRETARI-ACCTAL., 

       Sgt.: Pilar Marí Torres Sgt.: Joaquim Roca Mata.”

“DECSEC.041

DECRET:  Amb data 21 de juny de 2013, el Ple de l’Ajuntament d’Eivissa va procedir a l’elecció de 
la nova Alcaldessa com a conseqüència de la renúncia presentada per l’anterior. 

Considerant  convenient  que  es  modifiqui  el  règim  de  delegacions  realitzat  sota  el  mandat  de 
l’anterior  Alcaldessa,  mitjançant  el  present  i  d’acord  amb les facultats  que confereix  a aquesta 
Alcaldia la legislació vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles  25 de la Llei 20/2006 
de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de 
la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals 
RESOLC:

PRIMER.- Mantenir l’estructura organitzativa dels serveis administratius de l’Ajuntament segons el 
previst al Decret d’Alcaldia núm. 45 de data 27 de juny de 2011.

SEGON.- Revocar els decrets les delegacions atorgades mitjançant Decrets d’Alcaldia de dates 27 
de juny de 2011, 3 d’octubre de 2012, i 21 de maig de 2013.

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

a) Delegar en el Primer Tinent d’Alcalde el Sr. Juan Daura Escandell, la facultat de dirigir i 
gestionar  els   serveis  que presta l’Ajuntament  en matèria  de protecció civil,  gestió,  aprovació i 
execució  de  projectes  d’obres  municipals  promogudes  per  l’Ajuntament,  empreses  o  entitats 
associades, pel Consorci Patrimoni de la Humanitat, pels patronats municipals o concessionaris, 
conservació,  manteniment  i  reparació  de l’espai  urbà i  d’edificis  i  instal·lacions  municipals,  que 
inclou espais i vies públiques, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb 
les anteriors atribucions. 
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L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de 
procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització dels tràmits necessaris per 
a la concertació de contractes menors vinculats a l’àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant 
actes administratius que afecten a tercers i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin 
contra els acords dictats en virtut de la delegació efectuada.

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

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

c)  Delegar  en el  Tercer Tinent  d’Alcalde el  Sr.  Juan Mayans Cruz,   la  facultat  de dirigir  i 
gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les matèries següents matèries:

-  Matèries  englobades a l’Àrea Econòmica i  d’Administració  Municipal:  Economia i  hisenda 
( intervenció, tresoreria  recaptació i Gestió Tributària i Cadastral), pressupostos i comptabilitat, 
responsabilitat  patrimonial  i  qualsevol  altre  relacionada  amb  les  anteriors,  inclosa  la 
representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

-  Matèries  englobades  a  l’Area  d’Urbanisme,  Obres,  Medi  Ambient  i  Serveis  Municipals: 
Mobilitat i transport urbà, medi ambient, servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram, 
enllumenat públic, neteja viaria i recollida de residus, estacionament regulat de vehicles a la via 
pública,   inclosa  la  representació  de  l’Ajuntament  en  els  actes  relacionats  amb  les  anteriors 
atribucions.

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

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

sempre que la quantia reclamada no superi els 1500 Euros.
-     Llicències d’autotaxi.
-   Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de les concessions de 

neteja, enllumenat públic, subministrament d’aigua i sanejament i estacionament regulat de vehicles 
a la via públic.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra 
els acords dictats.
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d)  Delegar  en el  Regidor.  Sr.  Alejandro  Marí  Ferrer, la  facultat  de dirigir  i  gestionar  els 
serveis  que  presta  l’Ajuntament  en  matèria  d’urbanisme,  activitats  i  habitatge  inclosa  la 
representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

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

- Procediments relacionats amb tot tipus de llicències urbanístiques. 
-  Procediments relacionats amb llicències de güals.
-  Procediments  relacionats  amb  l’atorgament  de  llicències  d’instal·lació  i  d’obertura  
d’activitats  i  llicències  per  a  la  instal·lació  d’aparells  musicals,   a  excepció  de  les  
considerades com a activitats permanents majors 
-  Autoritzacions  d’activitats  no  permanents,  competència  de  l’Ajuntament,  i  informes  
relacionats  amb  activitats  no  permanents  del  tipus  extraordinàries,  exceptuables  i  
restants activitats no permanents, previstes a la Llei 16/2006 de 17 d’octubre.
- Incoació, resolució de procediments de disciplina urbanística i de ruïna.
-Adopció de mesures cautelars en relació a expedients de disciplina urbanística i de ruïna i 
adopció de mesures provisionalíssimes i  mesures cautelars de paralització i  clausura en 
matèria de llicències d’activitat, previstes a la Llei 16/2006 de 17 d’octubre.
-Incoació de procediments sancionadors derivats d’infraccions urbanístiques i resolució dels 
mateixos sempre que la quantia de la sanció no superi els 6000 euros.
-  Ordres d’execució  i  execucions  subsidiàries  relacionades amb les matèries  objecte  de 
delegació..
-Expedició de certificats d’antiguitat i cèdules urbanístiques.

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

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

-  Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i  d’Administració  Municipal:  Recursos  Humans, 
servei d’atenció al ciutadà, sistemes d’informació i noves tecnologies,  padró i estadística i qualsevol 
altre relacionada amb les anteriors, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats 
amb les anteriors atribucions.

-  Matèries  englobades  a  l’Àrea   de  cultura,  joventut,  educació,  serveis  socials,  esports  i   
promoció turística i econòmica:  Formació, treball i desenvolupament local.

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

f) )  Delegar en el Regidor, Sr. Constantino .Larroda Azcoitia,  la facultat de dirigir i gestionar 
els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb  les següents matèries: 
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- Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Policia Local, trànsit, 
seguretat ciutadana i potestat sancionadora, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes 
relacionats amb les anteriors atribucions.

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Delegar en la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas, el coneixement previ, la preparació 
dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria d’educació,  benestar 
social, participació ciutadana i normalització lingüistica.

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. 

i) Delegar en el Regidor, Sr. Raimundo Prats Ramos, el coneixement previ, la preparació 
dels  acords i  la  direcció interna i  gestió  dels  serveis  i  assumptes en matèria  turisme, comerç i 
platges. 

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. 

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

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

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

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

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

Eivissa a 25 de juny de 2013

L’ALCALDESSA, En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,

     Sgt.: Pilar Marí Torres Sgt.: Joaquim Roca Mata”

“DECSEC.042

DECRET.- Sense perjudici de les atribucions delegades mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia de 
data 25 de juny de 2013, mitjançant el present i de conformitat al previst a l’article 16 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú RESOLC:

PRIMER.-  Delegar  a favor del  Regidor  Sr.  Raimundo Prats Ramos,  la firma de la totalitat  dels 
documents derivats de procediments relacionats amb la delegació que l’hi fou atorgada que inclou 
els següents:

-   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.
- Mercat municipal.
- Atorgament de llicències de publicitat.
- Platges.

SEGON.- La present delegació de conformitat amb la legislació vigent, no altera la competència de 
l’òrgan delegant.

TERCER.- Als actes i acords que es firmin per delegació d’Alcaldia es farà constar aquest extrem.

Eivissa a 25 de juny de 2013

En don fe
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    L’ALCALDESSA                                                  EL SECRETARI ACCTAL
            Sgt.: Pilar Marí Torres Sgt.: Joaquim Roca Mata.”

“DECSEC.043

DECRET.- Sense perjudici de les atribucions delegades mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia de 
data 25 de juny de 2013, mitjançant el present i de conformitat al previst a l’article 16 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú RESOLC:

PRIMER.-  Delegar  a favor de la  Regidora Miriam Valladolid  Portas,  la firma de la totalitat  dels 
documents derivats de procediments relacionats amb la delegació que l’hi fou atorgada. 

SEGON.- La present delegació de conformitat amb la legislació vigent, no altera la competència de 
l’òrgan delegant.

TERCER.- Als actes i acords que es firmin per delegació d’Alcaldia es farà constar aquest extrem.

Eivissa a 25 de juny de 2013

L’ALCALDESSA,. En don fe. 
EL SECRETARI-ACCTAL., 

                  Sgt.: Pilar Marí Torres             Sgt.: Joaquim Roca Mata.”

“DECSEC.044

DECRET.- Sense perjudici de les atribucions delegades mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia de 
data 25 de juny de 2013, mitjançant el present i de conformitat al previst a l’article 16 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú RESOLC:

PRIMER.-  Delegar  a favor de la  Regidora Catalina  Sansano Costa,  la  firma de la totalitat  dels 
documents  derivats  de  procediments  relacionats  amb  la  celebració  de  matrimonis  civils  a 
l’Ajuntament d’Eivissa.

SEGON.- La present delegació de conformitat amb la legislació vigent, no altera la competència de 
l’òrgan delegant.

TERCER.- Als actes i acords que es firmin per delegació d’Alcaldia es farà constar aquest extrem.

Eivissa a 25 de juny de 2013

L’ALCALDESSA,. En don fe. 
EL SECRETARI-ACCTAL., 

                  Sgt.: Pilar Marí Torres             Sgt.: Joaquim Roca Mata.”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
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3.4.-  Sra.  Marí: De  conformitat  al  previst  a  l’article  125  del  ROF,  es  dóna  compte  de  l’escrit 
presentat pel portaveu del Grup Municipal Popular, del tenor literal següent:

“ADSCRIPCIÓ  DE  MEMBRES  DEL  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR  A  LES  COMISSIONS 
INFORMATIVES.

Mitjançant el present i atès les noves delegacions acordades per l’Alcaldia, de conformitat al 
previst a l’article 125 del ROFEL; es procedeix a comunicar els membres integrants a les diferents 
comissions informatives per part del Grup Municipal Popular.

COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA I D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Sr. Juan Mayans Cruz, Sr. Ignacio Rodrigo Mateo, Sr. Constantino Larroda Azcoitia, Sr. Juan Daura 
Escandell, Sr. Raimundo Prats Ramos, Sr. Alejandro Marí Ferrer.

COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’URBANISME,  OBRES,  MEDI  AMBIENT  I  SERVEIS 
MUNICIPALS

Sr.  Alejandro  Marí  Ferrer,  Sr.  Juan  Daura  Escandell,  Sr.  Juan  Mayans  Cruz,  Sr.  Constantino 
Larroda Azcoitia, Sra. Catalina Sansano Costa, Sr. Ignacio Rodrigo Mateio.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, JOVENTUT, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
ESPORTS I PROMOCIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA.

Sra. Catalina Sansano Costa, Sra. Miriam Valladolid Portas, Sra. María del Mar Sánchez Gutiérrez, 
Sr. Raimundo Prats Ramos, Sr. Juan Daura Escandell, Sr. Ignacio Rodrigo Mateo.

Eivissa a 26 de juny de 2013

EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

Intervencions:

Sr. Villalonga: Quants grups municipals hi ha en aquest Ple?

Sra. Marí: Quatre grups: Popular, PSOE-PACTE, EPIC i Eivissa pel Canvi.

4t. Mocions sense proposta d’acord:

4.1.- Moció del Grup Municipal EPIC de control sobre la Policia Local.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del Grupo Municipal Movimiento Ciudadano
EPIC Ibiza, quiere hacer llegar a Vd. la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para ser

incluida en el Orden del Día, en el Pleno del próximo día 27 de junio de 2013.

MOCION DE CONTROL SOBRE LA POLICIA LOCAL.
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Esta moción pretende conocer las intenciones del nuevo equipo de gobierno y su concejal 
responsable de la Policía Local en referencia, entre otras cuestiones, a:

• Material que se utiliza actualmente (vehículos, armas, uniformes, etc.).

• Estado actual de las instalaciones.

• Estado actual de la plantilla.

• Retribuciones.

Eivissa, a 24 de junio de 2013

Fdo. Antonio Villalonga Juan”

Intervencions:

Sr. Villalonga: Volen saber quines són les seus intencions respecte a la Policia Local, en qüestions 
tant importants com per exemple, estat actual de les instal·lacions, ja que saben que en el CETIS hi 
ha deficiències i si s’han arreglat.
Respecte a l’estat actual de la plantilla, vol saber quants policies estan patrullant els carrers, i quina 
és la intenció respecte a que s’incrementi aquest nombre.
Quant a les retribucions,  pareix ser que hi  ha qüestions relatives a aquets concepte que estan 
pendents de resoldre.
Pareix ser que els vehicles que utilitza la Policia Local tenen molts problemes en reparacions. Vol 
saber quines expectatives tenen de reemplaçar els vehicles i com ho faran.
També pareix ser que encara porten els uniformes antics. Perquè no porten els uniformes nous?
Fa  un  any  i  mesos  presentaren  una  moció  que  varen  votar  en  contra,  en  relació  a  canviar 
l’armament de la Policia Local, per pistoles semiautomàtiques i els hi digueren que ja les havien 
comprat,  perquè  segueixen  utilitzant  revòlvers?  Perquè  hi  ha  armes  amb  més  de  vint  anys 
d’antiguitat?

Sr. Larroda: De l’armament no li podrà donar cap dada, per temes de seguretat.
L’estat de les instal·lacions, en general, és bo. S’han reparat algunes rajoles dels banys que havien 
caigut, filtracions d’aigua en el sostre i algunes finestres. El problema que hi ha és que encara no 
s’ha recepcionat d’edifici, i el garatge no es pot utilitzar, i tampoc està actiu l’ascensor.
Quan a  efectius  de la  Policia  Local.  La  plantilla  112 policies,  més 6  policies  turístics  que han 
començat a treballar a l’abril. A l’organigrama està distribuïda en 5 unitats. L’objectiu de és intentar 
minimitzar, el més possible,  els problemes de transit,  el tema de les remors, ocupacions de via 
pública, horari de tancament d’establiments, etc.
S’ha posat en marxa el reten de Floridablanca, que pareix ser que funciona bastant bé.
Respecte a les retribucions, són les que marca la legislació i normativa vigent. A Recursos Humans 
podrà verificar totes les dades quan a retribucions.
Quan a la uniformitat, hi ha un acord amb uniformar a tota la policia de Balears amb el mateix 
uniforme. Tenen fins al 2015 per complir aquest acord, però ja està previst en el pressupost i creuen 
que a l’octubre ja estarà unificada la uniformitat de la Policia Local de Vila.
Respecte als vehicles, hi ha 6 cotxes patrulla, 5 cotxes k, 2 furgonetes, 1 grua i 1 cotxe oficial, 19 
motocicletes retolades, 3 que no estan retolades, i 2 bicicletes.
En el pressupostos de 2013 tenen prevista la contractació per renting de 4 cotxes patrulla i 6 motos.

Sr. Villalonga: Aquesta ciutat té un incompliment bastant sistemàtic de les normatives municipals, i 
la policia ha de ser un dels eixos fonamentals per a la seua gestió.
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Hi ha coses que li ha contestat i coses que no. Li agradaria saber sí revisaran les fitxes de personal.
Creu que la Policia Local té el seu propi reglament intern. Voldria saber perquè no es compleix 
aquest reglament, i espera que el Sr. Larroda el faci complir d’ara endavant. Li agradaria que li 
confirmés que existeix  aquest  reglament,  i  si  donarà el  seu compromís de què s’incidirà  en el 
compliment del mateix.

Sr. Sánchez: S’han presentat al·legacions a la Llei Balear de Seguretat? I sobretot, quina solució 
s’està donant per part del Govern Balear, i quines solucions ha demanat l’Ajuntament que es posin 
damunt la taula, sobre el tema de la policia turística per a l’any que ve. Hi haurà policia turística 
l’any que ve a l’Ajuntament d’Eivissa?
Han obert el reten de Floridablanca. S’ha fet ja l’estudi de riscs i salut laboral?

Sr. Larroda: Ara mateix no pot donar dades respecte a les fitxes personal.
Sobre les al·legacions a la Llei Balear de Seguretat, tampoc pot donar dades perquè no sap si se 
n’han presentat.
No hi ha reglament intern de la Policia Local.
Quan al  tema de l’armament,  l’Inspector  en cap li  va recomanar que no es donin dades sobre 
aquest tema, que després es poden fer públiques.

Sr. Rodrigo: L’avaluació dels riscs del reten de Floridablanca, així com els llocs de feina, si no està 
feta, la faran de forma prioritària la setmana que ve.

4.2.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre l’obertura de l’estació d’autobusos 
de la Ciutat.

Donat compte de la moció, del tenor literal següent:

 “MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE SOBRE
L’OBERTURA DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

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 del Règim Local i 
per exercitar la funció de control i fiscalització dels òrgans de govern, presenta la següent moció de 
control: 

Durant les darreres setmanes, aquest grup i en general la ciutadania, han tingut coneixement de la 
decisió  del  grup municipal  popular  d’ordenar  d’una vegada per tots el  trasllat  dels autobusos a 
l’estació construïda per a tal objecte.

A la vista que el decret signat per l’ex alcaldessa Sánchez-Jáuregui establia que el trasllat s’havia 
de  fer  en  data  1  de  juliol,  i  donat  que  s’han  produït  reunions  i  contactes  amb  l’empresa 
concessionària  del  servei  i  amb el  Consell  d’Eivissa de les que aquest  grup no ha pogut  tenir 
coneixement, es demana la situació actual de les gestions i preparatius per tal de fer efectiva l’ordre 
d’obertura de l’estació, així com informació sobre el sistema de funcionament previst a partir del 
proper mes. 

Eivissa, 24 de juny de 2013
Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l'Ajuntament d'Eivissa”
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Intervencions:

Sra. Costa: Aquestes darreres setmanes s’ha tornat a parlar del trasllat dels autobusos a la nova 
estació del CETIS. Un Decret d’Alcaldia així ho va ordenar a principi de juny, i el dilluns dia 1 es 
compleix el termini donat perquè es procedís a aquest trasllat.
A través dels mitjans de comunicació han sabut que s’han fet diverses reunions i contactes. Els 
agradaria saber com han anat aquestes reunions. També volen saber quina és la situació actual 
d’aquest trasllat. Quines gestions s’han fet i s’estan fent, i els preparatius per tal de fer efectiva 
l’ordre d’obertura de l’estació d’autobusos.

Sr. Mayans: Va ser una reunió, a la qual hi va assistir amb el Sr. Larroda, amb el President del 
Consell i els concessionaris.
La reunió era per veure com es feia el trasllat  a la nova estació d’autobusos.  Faran complir  el 
Decret d’Alcaldia i intentaran que sigui el menys caòtic quan al tema de circulació. Varen proposar 
que el trasllat fos gradual.
També han fet reunions internes a nivell municipal, amb la Policia Local per garantir la seguretat a 
la via pública.

Sra. Costa: Al febrer, després de què s’aprovessin les tarifes i d’haver rebut l’informe de Tornos 
Abogados,  al qual hi  havia unes conclusions molt  clarificadores que donaven pistes de com es 
podia desembussar aquest tema, varen demanar que es fes un pla d’actuació i un calendari per 
posar en marxa la nova estació d’autobusos. No es va fer, ni s’ha demanat al Consell que el fes.
El trasllat dels autobusos significa que hi ha d’haver un canvi de recorreguts, de plantejaments, i 
s’ha de fer una informació al públic perquè sàpiga on ha d’anar a buscar els autobusos.
És a dir  s’han de fe una sèrie de coses perquè causin les mínimes molèsties als usuaris i  als 
ciutadans en general.
Com  es  farà  per  fer  complir  el  Decret  que  va  dictar  l’ex  Alcaldessa,  perquè  es  traslladin  els 
autobusos? Es farà ús de les competències que té l’Ajuntament d’Eivissa perquè aquest Decret es 
compleixi? Quina és la disposició del nou equip de govern en aquest sentit?

Sr. Mayans: La concessionària ja tenia un pla d’actuació respecte al trasllat.
El trasllat es farà efectiu el dia 1 de juliol, com diu el Decret d’Alcaldia.
Des del dia 5 de juny fins al 30 de juny, dia previ a l’obertura de l’estació, espera que el Consell hagi 
treballat amb la nova concessionària, perquè el Consell és el competent en les línies d’autobusos.
L’Ajuntament ho té tot fermat pel que fa  al tràfic, desviament d’autobusos, tema de senyalització. A 
més la  concessionària  posarà  informadors al  carrer  per  informar  als  turistes que han d’anar  a 
l’estació, durant el període de transició del trasllat.

4.3.- Moció del Grup Municipal PSOE-PACTE per Eivissa, sobre la gestió realitzada fins a la data i 
la gestió de futur de l’acord de la Comissió Tècnica Sectorial de la Policial Local de l’Ajuntament 
d’Eivissa de data 11 de desembre de 2013.

Donat compte de la moció del tenor literal següent:

“MOCIÓ DE CONTROL DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE SOBRE LA GESTIÓ
REALITZADA FINS A LA DATA I LA GESTIÓ DE FUTUR DE L’ACORD DE LA

COMISSIÓ TÈCNICA SECTORIAL DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA DE DATA 11 DE DESEMBRE DE 2013.

Rafel  Ruiz  González,  regidor  del  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa,  a  l'empar  del  que 
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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: 

Com a resultat de l'acord de data 11 de desembre de 2012 de la comissió sectorial de la Policia 
Local es venen pagant la realització de cursos formatius de manera exclusiva i diferenciada als 
treballadors de la plantilla de la policia. 

El  grup  municipal  PSOE-Pacte  per  Eivissa  ha  sol·licitat  accés  als  certificats  justificatius  de 
realització d'aquests cursos i pel que sembla, no es troben en cap dependència municipal. 

El grup municipal PSOE-Pacte per Eivissa presenta aquesta moció de control amb l'objectiu que 
l'equip  de  govern  i  l'alcaldessa  donin  resposta  a  les  nombroses  qüestions  que  sorgeixen  de 
l'execució de l'esmentat acord durant l'últim trimestre del 2012, el primer semestre del 2012 i el seu 
desenvolupament futur. 

Eivissa, 24 de juny de 2013 
Rafel Ruiz González

Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa a

l'Ajuntament d'Eivissa”

Intervencions:

Sr. Sánchez: Hi havia una Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament, la qual ha 
acomiadat l’actual equip de govern, o no li han mantingut el contracte.
La Llei de Pressupostos Generals per a l’any 2012, introdueix una sèrie de retalls, i entre ells figura 
l’obligatorietat de complir per als empleats públics les 37,5 hores setmanals de feina. Evidentment 
la Policia Local també està obligada a complir aquest retall. No obstant, de forma incomprensible, 
es decideix fer complir  aquesta llei  per als funcionaris en general de l’Ajuntament,  i  no per a la 
Policia Local. El que planteja el seu grup és que si es pot arreglar, que s’arregli per a tots.
A la reunió de la Comissió Tècnica Sectorial de la Policia de 11 de desembre de 2012, l’equip de 
govern va proposar i acordar que, de manera temporal, cada policia acreditaria 2,5 hores setmanals 
de formació, i per tant se’l compensaria econòmicament aquesta formació com a temps de feina 
efectiva. Perquè no es fa això amb tots els treballadors de l’Ajuntament?
Existeix algun informe jurídic o econòmic que avali aquesta decisió?
En el mateix acord d’aquesta Comissió, s’estableix que aquesta formació es podrà portar a terme 
fins a la finalització de l’exercici 2013, i que els certificats justificatius de la seua realització estan a 
l’arxiu de la Policia Local, que certificaran davant el serveis econòmics dita formació. No han vist 
aquests certificats, i demanen veure’ls.
També se’ls hi va dir que no hi havia certificats, però entén que sí s’està certificant per algú que 
estan fent aquesta formació.
S’està fent la formació? Existeixen aquests certificats de la formació? Què s’està certificant  als 
serveis econòmics, per pagar aquestes quantitats?
Els  serveis  econòmics  saben  que  s’està  pagant  a  compte?  Hi  ha  algun  informe  que  avali  el 
pagament a compte? El pacte regulador dels funcionaris no ho permet.
Què passarà amb els policies que no acreditin la formació?
Demana que confirmin que s’està fent una revisió de fitxes de la Policia? S’ha iniciat el procés de 
revisió de fitxes de la Policia? Si no s’ha iniciat, es té voluntat d’iniciar-ho? Es donarà la mateixa 
oportunitat a tots els treballadors de l’Ajuntament?
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Sent les 11 hores es reincorpora la Sra. Boned.

A la mateixa Comissió Sectorial de la Policia, pareix ser que hi ha un acord d’iniciar aquesta revisió 
de fitxes.  Si  hi  ha una Acta demanen còpia. Perquè s’inicia  aquesta revisió de fitxes des de la 
Comissió  Sectorial  de  la  Policia,  que  no  és  competent  per  a  això?  És  la  Mesa  General  de 
Negociació la que hauria d’iniciar aquest procés.
Hi ha informes que avalin l’inici del procediment jurídic per revisar fitxes per la Comissió Sectorial de 
la Policia?
No tenen clar si el que pretenen és una revisió del complement específic dels policies. La mateixa 
llei  de pressupostos estableix que tots els convenis o pactes que impliquin creixement retributiu 
seran inaplicables, i que els complements específics no poden experimentar increment retributiu.
Com ho faran per pagar els complements específics? S’hauran informat jurídicament de què es 
possible fer això. Li agradaria tenir accés a aquests informes.
Donaran la mateixa oportunitat a tots els treballadors de l’Ajuntament?

Sra. Sansano: Creu que ha d’existir  la figura de Tècnic en Riscos Laborals, atès el nombre de 
treballadors que té l’Ajuntament. No el varen acomiadar, se li va acabar el contracte. Quan varen 
poder solucionar el tema se’l va tornar a contractar per sis mesos.
El Sr. Rodrigo també vol un tècnic de prevenció de riscos laborals. Miraran si dins d’enguany, de la 
forma que sigui, es pot tornar contractar com a mínim sis mesos i continuar la feina ja començada.
Si  la  situació  econòmica,  normativa  i  legal  ho  permetés,  arreglarien  la  situació  de  tots  els 
funcionaris.
Havia encomanat tres pressupostos per revisar el catàleg de llocs de treball. A la reunió que va tenir 
amb el Sr. Rodrigo li va comentar que aquest tema li pareixia molt interessant, i que si posaria a 
treballar.
El Sr. Sánchez diu que no ha vist els certificats. L’acord de la Mesa de desembre de 2012, diu que 
els cursos es podran dur a terme fins desembre de 2013, i la còpia dels certificats justificatius de la 
seua realització quedarà als arxius de la Policia Local, a disposició dels serveis econòmics. No sap 
si el Sr. Sánchez ha anat a la Policia Local, però si hi ha anat i no hi son no es estrany, perquè els 
cursos es començaren a fer fa un mes.
S’han iniciat les reunions de revisió de fitxes. S’han reunit amb la Comissió Sectorial perquè així ho 
acordaren.
La Comissió Sectorial és la competent per treballar aquest tema, que s’acabarà aprovant, si s’escau 
dins del que marca la llei, a la Mesa General de Negociació.
Per fer aquest procés han agafat la plantilla i el procediment que com es va fer el 2005 i el 2008, i 
s’està fent igual, amb una diferència que abans es va contractar una empresa i ara, a petició de la 
pròpia policia, s’ha fet en medis propis de l’Ajuntament. Evidentment que hi haurà un informe jurídic 
per tendrà que avalar que estan fent les coses ben fetes, sinó no podran seguir endavant, i quan 
estigui fet hi tindran accés tots.

Sr. Sánchez: Perquè la situació econòmica legal li permet arreglar amb la policia i amb els altres 
treballadors no?
Qui fa les retallades és el Partit Popular, que és qui ha fet la llei.
Si es pot arreglar que se’ls hi arregli, però a tots els treballadors de l’Ajuntament, i que es faci legal.
Amb els governs progressistes es va fer una revisió de fitxes de la Policia, i després hi va haver una 
revisió de fitxes per a la resta de treballadors de l’Ajuntament perquè hi hagués igualtat.
És fals que contractessin una empresa externa. Es va contractar una empresa la primera vegada 
que es va fer, i no va ser l’equip de govern anterior, va ser la primera vegada que es va fer a l’any 
2005 o 2006, perquè no sabien con fer-ho. La segona vegada que hi va haver revisió de fitxes, es 
va fer en medis propis de l’Ajuntament, i no es va fer el procediment igual al que estan fent ara, 
perquè es va iniciar tot a la Mesa General de Negociació.
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Demana que consti en acta que la Sra. Sansano ha dit que hi haurà un informe jurídic que avalarà 
tot el procediment. Li agradaria que en aquest informe jurídic, figurés perquè no es pot aplicar el 
mateix procediment a la resta de treballadors de l’Ajuntament.
La Sra. Sansano diu que l’acord posa que la formació podrà fer-se durant tot l’any 2013, la formació 
sí, però el que no posa l’acord és que es pagarà a compte. És legal? Això ho saben els serveis 
econòmics?
Varen anar a la Policia, perquè ho varen demanar en temps i forma, i el cap de la Policia Local va 
dir que no tenien els certificats.
Estan pagant a compte? Es pot pagar així? On està la cobertura legal per a aquest pagament?
Hi ha una sentència judicial que modifica la distribució de la representació legal dels treballadors a 
la Mesa General de Negociació? S’ha modificat aquesta distribució a la Mesa General, i per tant a 
les altres mesas? És d’aplicació immediata aquesta sentencia? S’ha informat als treballadors de 
l’Ajuntament de què poden ser nuls els acords, si és aplicable la sentència? S’ha donat compte a la 
Mesa General de Negociació d’aquesta sentència?

Sra. Sansano: El Sr. Sánchez vol posar a tots els funcionaris contra els policies.
Estan mirant la manera de no treure els 150 euros a la policia.
Mai ha donat la culpa als serveis econòmics ni a cap funcionari. Quin interès té en què es barallin 
els funcionaris i policies? Vol encendre la metxa.
Perquè té mania a la policia? L’informe jurídic és el que dirà si està bé el procediment, i si diu que 
alguna cosa no està bé ho corregiran. Si no té un informe favorable no anirà endavant.
Enlloc diu que es pagui a compte. S’està pagant el mateix que cobraven anys anteriors.
Sí, hi ha una sentència judicial que obliga a una redistribució sindical, es té en compte i s’aplicarà a 
mesura que es vagin reunint les diferents Meses de negociació.
Estan treballant amb aquesta revisió de fitxes per un augment de competències de la Policia: Més 
població, que significa un augment del volum d’actuacions policials. Proliferació de delictes, i on 
s’ha de tenir més camp d’actuació és amb el tema de violència de gènere. Estan a punt de firmar el 
conveni bilateral amb la resta de municipis, això també comportarà més feina i més competències. 
També està  a  punt  d’entrar  en  vigor  la  nova  Llei  de  Coordinació  Municipal,  que  retocarà  les 
competències de la policia. 
La seua línia de treball és intentar solucionar els temes, sense perjudicar mai als treballadors.

De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel  qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la 
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència, 
algun assumpte no compres a l’ordre del dia i que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes.

Sra. Marí: El Grup Municipal Popular vol sotmetre a la consideració del Ple, per raons d’urgència, 
els següents punts no compresos a l’ordre del dia:

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

- Proposta de nomenaments a òrgans col·legiats.
La urgència ve donada perquè aquesta Alcaldessa va prendre possessió el divendres 21 a la tarda, 
el  dilluns  24  s’havia  de  convocar  aquest  Ple  ordinari,  i  va  ser  materialment  impossible  tenir 
preparada tota la nova organització municipal, per incloureu a l’ordre del dia.

Sotmesa a votació la urgència del tractament d’aquests punts, és aprovada amb els vots amb els 
vots  a  favor  de  les  Sres.  Marí,  Sansano,  Sánchez-Jáuregui,  Sánchez,  Valladolid,  Srs.  Daura, 
Mayans, Rodrigo, Marí, Prats i Larroda, i l’abstenció de les Sres. Costa, Boned, Martínez, García i 
Srs. Costa, Sánchez, Ruiz, Molina, Ferrer i Villalonga.
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Sra. Costa: Ahir varen llegir als mitjans de comunicació, una part de l’acord que ara volen prendre. 
Hauria set més oportú que primer es passés als membres de la Corporació, perquè tenguessin 
coneixement de quins són els canvis abans que els mitjans de comunicació.

Sra. Marí: Tindrà en compte la consideració. La proposta es va acabar de formalitzar ahir mateix, 
però sí que és cert que la informació que ja tenien se’ls hi hagués pogut facilitar.

Sr. Ferrer: Van a votar una cosa que no han llegit ni saben el que han de votar. És curiós.

Es fa un recés de 10 minuts a fi de que els diferents grups puguin estudiar la documentació. 

“U.1.- Donat compte de la proposta efectuada per l’Alcaldia, del tenor literal següent:

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

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

PRIMER.-Establir que amb efectes del dia 21 de juny de 2011,  els membres de la Corporació 
que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el  règim de dedicació que es detalla i 
amb les següents retribucions, les quals s’actualitzaran anualment segons disposi la Llei General de 
Pressupostos de l’Estat : 

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

2.-  1er.  Tinent  d’Alcalde,  Sr.  Juan  Daura  Escandell:  Exercirà  el  càrrec  en  règim  de 
dedicació parcial de 32 hores setmanals amb una  retribució bruta anual de 40.000.- Euros, que es 
percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i  les 
altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

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

4.- 3er. Tinent d’Alcalde, Sr. Juan Mayans Cruz: Exercirà el càrrec en règim de  dedicació 
parcial de 32 hores setmanals amb una  retribució bruta anual de 40.000.- Euros que es percebran 
amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

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

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

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

8.-  Regidora  Delegada,  Sra.  Miriam Valladolid  Portas:  Exercirà  el  càrrec en règim de 
dedicació exclusiva amb una  retribució bruta anual de 47.430,02.- Euros, que es percebran amb 14 
pagues,  dotze  corresponents  a  cadascuna  de  les  mensualitats  de  l’any  i  les  altres  dues 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

9.-   Regidora Delegada,  Sra.  Maria del  Mar Sanchez Gutierrez:  Exercirà  el  càrrec en 
règim  de  dedicació  exclusiva  amb  una   retribució  bruta  anual  de  47.430,02.-  Euros,  que  es 
percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i  les 
altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

10.- Regidor Delegat, Sr. Alejandro Marí Ferrer: Exercirà el càrrec en règim de dedicació 
parcial  de 21 hores setmanals,   amb una  retribució bruta anual de  28.764.04.- Euros, que es 
percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i  les 
altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

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

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

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

14.-.Els Regidors, Srs Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, Marc Costa Tur, Maria del 
Carmen Boned Verdera,  Enrique Sánchez Navarrete,  Maria Angeles  Martínez Corderas,  Rafael 
Ruiz González, Montserrat Garcia Cuenca i Ildefonso Molina Jiménez, apercebran 855.- Euros en 
concepte d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats de la Corporació. 

SEGON.- Que  es  comuniqui  el  present  acord  als  interessats  i  als  serveis  econòmics  de  la 
Corporació als efectes oportuns

Eivissa, 25 de juny de 2013

L'ALCALDESSA,
Sgt.: Pilar Marí Torres”
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Intervencions:

Sr. Sánchez: Augmenta el cost de l’equip de govern?

Sra. Marí: Ningú es puja el sou. El pressupost total que es destinarà a l’equip de govern, baixa 
31.665,92 euros respecte d’abans.
Totes les dedicacions es mantenen, amb dos excepcions, el Sr. Rodrigo passa a tenir dedicació 
parcial a dedicació exclusiva, justificat per les àrees que assumeix, i el Sr. Mayans que passa a ser 
Tinent d’Alcalde, i assumeix noves responsabilitats.

Sr. Villalonga: Quin és el total global del sou de l’equip de govern? I també quina és la partida en 
sou i quina en seguretat social?

Sra. Marí: El  total en salaris són 457.781 euros anuals,  i  l’import  total de seguretat social  serà 
inferior a 130.000 euros anuals, que era la quantitat anterior.

Sr. Sánchez: És veritat que baixa 31.000 euros, però es varen quedar amb dos regidors menys que 
varen passar a l’oposició,  i  seguiren cobrant exactament el  mateix.  Ara aprofiten la tornada del 
PREF al govern per pujar-se el sou. Diuen que baixa 31.000 euros, però això és  perquè ara la Sra. 
Sánchez-Jáuregui cobrarà una dieta, i això és enganyós.
Si amb 9 regidors cobraven x i ara amb 10 cobraran molt més, estan enganyant, perquè realment el 
que fan és pujar-se el sou.

Sra. Marí: El mateix que cobraven tots ho seguiran cobrant, a excepció de les persones que han 
assumit noves responsabilitats. Pujar el sou és que qui tenia unes atribucions amb una dedicació i 
cobrava x, ara cobri x+1, +2 o +3. Tot el demés si que es enganyós, però que una persona que 
tenia dedicació parcial passi a dedicació exclusiva, percebi més pel seu treball no és pujar el sou, 
és adequar les hores de feina al salari estipulat. Les coses es poden dir com es vulgui, però la 
realitat és una i les quantitats quadren.
S’ha  de tenir  en  compte  que ara no hi  ha  un Director  de  Recursos  Humans,  i  el  Sr.  Rodrigo 
assumirà aquesta competència i altres, i pertant està justificat que tengui una dedicació exclusiva.

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

U.2.- Donat compte de la proposta efectuada per l’Alcaldia, del tenor literal següent:

“PROPOSTA NOMENTAMENT A ÒRGANS COL·LEGIATS

• PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEO D’ART CONTEMPORANI:

- PRESIDENTA: Sra. María del Pilar Marí Torres
- VICEPRESIDENTA: Sra. Catalina Sansano Costa
- VOCALS: Sra. Miriam Valladolid Portas

• PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA:

- PRESIDENTA: Sra. María del Pilar Marí Torres
- VICEPRESIDENTA: Sra. Catalina Sansano Costa
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• CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
Presidenta: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sra. Miriam Valladolid Portas.
1 vocal i suplent per cada grup municipal:
Titular: Sr. Raimundo Prats Ramos; Suplent: Sra. Mar Sánchez Gutiérrez

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

Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sr. Alejandro Marí Ferrer-

• CONSELL INSULAR D’ACCIÓ SOCIAL:
Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; suplent: Sra. Miriam Valladolid Portas

• FELIB:
Sra. María del Pilar Marí Torres

• CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA:
Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres
Suplent: Sr. Juan Mayans Cruz

• MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL SERVEIS PÚBLICS INSULARS D’EIVISSA:
Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres
Suplent: Sr. Juan Daura Escandell

• COMISSIÓ COORDINACIÓ POLICIES LOCALS ILLES BALEARS:
Sra. María del Pilar Marí Torres i el Sr. Constantino Larroda Azoitia 

• PATRONAT ESCOLA DE TURISME:
Sr. Raimundo Prats Ramos

• COMISSIÓ DE SEGUIMENT GESTIÓ CADASTRAL:
Sr. Juan Mayans Cruz, Sra. Interventora i  Sr. Tresorer

• CONSELL DE NAVEGACIÓ I PORT D’EIVISSA:
Sra. María del Pilar Marí Torres

• MESA TURISME DEL CONSELL INSULAR:
Titular: Sr. Raimundo Prats Ramos i suplent: Sr. Alejandro Marí Ferrer

• CONSELL SOCIAL LLENGUA CATALANA:
Sra. Catalina Sansano Costa

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

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

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

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

- FUNDACIÓ PER A LA PROMOCIÓ TURISTICA D’EIVISSA I FORMENTERA:
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Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sr. Raimundo Prats Ramos

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

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

Titular: Sr. Ignacio Rodrigo Mateo; Suplent: Toni López Roldán.

- COMISSIÓ D’ORDENACIÓ TURÍSTICA D’EIVISSA DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA:

Titular: Sr. Raimundo Prats Ramos; Suplent: Ignacio Rodrigo Mateo.

- CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN ILLES BALEARS:

Sr. Alejandro Marí Ferrer

• FELIB:
Sra. María del Pilar Marí Torres, com a titular i                    com a suplent.

- CONSELL SECTORIAL DE LA MOBILITAT D’EIVISSA:

Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sr. Juan Mayans Cruz.

- CONSELL SECTORIAL DE TURISME D’EIVISSA:

Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sr. Raimundo Prats Ramos

- CONSELL SECTORIAL D’ARTESANIA D’EIVISSA:

Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa.

- CONSELL SECTORIAL DE LA MODA D’EIVISSA:

Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sr. Raimundo Prats Ramos.

- CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ D’EIVISSA:

Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sr. Raimundo Prats Ramos.

- CONSELL SECTORIAL DE VESINS D’EIVISSA:

Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sra. Miriam Valladolid Portas.

- CONSELL SECTORIAL D’INTERCULTURALITAT D’EIVISSA:

Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sra. Catalina Sansano Costa.

- ASSEMBLEA DEL CONSORCI D’AIGÜES DE LES ILLES BALEARS:
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Titular: Sra. María del Pilar Marí Torres; Suplent: Sr. Juan Mayans Cruz.

Eivissa, 25 de juny de 2013

L’ALCALDESSA;
Sgt.: María del Pilar Marí Torres”

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

U.3.- Donat  compte de la moció del Grup Municipal  PSOE-PACTE per Eivissa,  del  tenor literal 
següent:

“MOCIÓ D'URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PACTE PER EIVISSA

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  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 D'URGÈNCIA:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atesa la petició ciutadana rebuda per aquest grup municipal signada per la senyora Mª del Carmen 
Tur Ferrer i que s'adjunta a aquest escrit es planteja la següent 

PROPOSTA D'ACORD

Instar al Govern de les Illes Balears a realitzar de forma urgent una modificació pressupostària per 
tal  que  durant  aquest  2013  es  pugui  adquirir  la  maquinària  i  contractar  el  personal  qualificat 
necessari  per a la  posada en marxa del  servei  de radioteràpia a l'illa  d'Eivissa des del  mateix 
moment de l'obertura del nou hospital.

Eivissa, 27 de juny de 2013

Sgt. Alfonso Molina Jiménez
Regidor del grup municipal
PSOE-Pacte per Eivissa”

Intervencions:

Sr. Molina: Els hi han fet arribar una proposta de moció, perquè es pugui valorar el recolzament de 
l’Ajuntament, a què el nou hospital s’inauguri amb els serveis de radioteràpia per als ciutadans de 
l’Illa.
La urgència ve donada perquè no és convenient esperar fins al proper Ple, ja que el que demana la 
moció és que en els pressupostos de la comunitat  autònoma s’inclogui  la partida per dotar del 
servei de radioteràpia,  i  creuen que qualsevol  manifestació en aquest sentit  té que fer-se quan 
abans millor, perquè el que no pot esperar és la necessitat d’un malalt.

Sr. Villalonga: Està d’acord i hauria de votar tothom a favor.
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Sr. Ferrer: Està d’acord en recolzar aquesta moció.

Sra. Valladolid: Estan totalment d’acord, com no pot ser d’altra manera.

Sotmesa a votació la urgència del tractament de l’assumpte és aprovada per unanimitat.

Intervencions:

Sr. Molina: Creuen que amb un poc de sort prompte tindran l’hospital en marxa, i té que estar dotat 
amb  tots  els  serveis.  L’Illa  ha  crescut  i  té  una  quantitat  important  d’habitants,  que  justifica 
sobradament que un servei bàsic com és el de radioteràpia, que causa situacions angunioses a les 
persones, es pugui rebre aquí aquest tractament.

Sr. Ferrer: És una enfermetat que desgraciadament ataca a la nostra societat, i poder pal·liar, en la 
mesura del possible, el sofriment tant dels pacients com de les famílies és el més important. Creu 
quer s’ha de fer urgentment, i que la primera fase de l’Hospital ja tengui el servei de radioteràpia.

Sr. Villalonga: Se suma al que han dit els seus companys. Agraeix públicament les gestions que, 
en aquest cas, està fent la Sra. Carmen Tur Ferrer, per treure endavant aquest projecte.

Sra. Valladolid: Se suma al que han dit tots els grups polítics. En el Ple de 28 de febrer ja varen 
aprovar una moció semblant a aquesta.
El seu vot serà a favor. Faran totes les reivindicacions necessàries perquè així sigui.

Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat.

5è. Precs i preguntes:

5.1.- Sra. Costa: Agraeix el to de totes les intervencions que s’han fet avui en aquest Ple. És un 
canvi.
Prec:  Demana que els  precs i  les preguntes que es facin,  els  responguin  al  mateix  Ple,  en la 
mesura del possible.
Preguntes: 1. Està l’equip de govern d’acord amb el plantejament que fa Autoritat Portuària, de fer 
un edifici en el Martell i posar zona blava al port?
2. Dilluns hi haurà autobusos aparcats a Isidoro Macabich?

5.2.- Sr. Costa: Preguntes: 1. A data d’avui quantes sol·licituds hi ha hagut per ocupar Vara de 
Rey? Com s’han donat?
2. Han tengut coneixement a través dels mitjans de comunicació, que s’estan produint reunions 
entre propietaris de les feixes d’es Prat de Vila i l’Ajuntament, per una possibilitat de permutar la 
propietat  d’aquestes  persones  amb  propietats  municipals.  Voldrien  saber,  quan  s’han  produït 
aquestes reunions? Quantes reunions hi ha hagut? I amb qui s’han reunit?
Prec: Demana que reclamin les inversions de l’edifici de sa Peixateria i del Passeig de Figueretes.

5.3.- Sra. Boned: Preguntes: 1. Què faran amb la venda ambulant?
2. Com està el tema de les tanques publicitàries? Faran complir la llei?

5.4.- Sr. Sánchez: Prec: 1. Demana que destinin l’estalvi a les substitucions del personal del Servei 
d’Atenció Domiciliària, i que amb l’estalvi que diuen que es produirà, continuar-les durant tot l’any.
Preguntes: 1 S’ha iniciat aquest procediment?
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2. Mantindran aquest estalvi l’any que ve?

5.5.- Sra. Martínez: Preguntes: 1. Quantes empreses han presentat projecte per al festival de jazz?
2. Perquè s’ha triat la que ha guanyat?
3. Quins són els plans per a joventut per aquest estiu?

5.6.- Sr. Ruiz: Preguntes: 1. Qui pagarà la indemnització quan un jutge anul·li la llicència de “la 
Bomba”? Els tècnics? Els que han fet informes externs?
Seguint a la zona del Passeig Marítim, just a l’altra cantó on està la discoteca, hi ha una empresa 
de lloguer de cotxes de luxe, que té accés directa al cinturó de ronda la qual cosa a part de què 
està prohibida  és molt  perillosa.  També als  costats  de la  rotonda ha proliferat  l’aparcament  de 
cotxes i aquest estiu hi pot haver problemes seriosos.
Prec: Demana que actuïn amb la neteja en el terreny municipal que hi ha al costat de les VPO de 
Can Cantó.
Hi ha un Polo gris fosc que sempre està aparcat a la Plaça d’Espanya, enfront del hotel mirador.

5.7.- Sra. García: Preguntes: 1. Vol saber si faran el mapa de sorolls ara a l’estiu?
2. Una vegada acabat aquest, adoptaran els plans d’acció necessaris per prevenir i reduït el soroll?
Prec: Demana que facin complir les ordenances municipals de protecció del medi ambient i salut 
front a la contaminació acústica al port especialment.

5.8.- Sr. Molina: Prec: Espera que arreglin el tema del pàrking de la Plaça d’Espanya.
Pregunta: En relació al segon punt de les conclusions de la comissió especial. Que han fet perquè 
es determinin per part dels Serveis Tècnics Municipals el procediments administratius oportuns, per 
a la restitució a la Corporació de tots i cadascuna de les factures abonades a Prensa Pitiusa?

5.9.-  Sr.  Ferrer: Prec:  1.  Demana  que  s’aboni  el  més  aviat  possible  l’activitat  d’1  mar  de 
possibilitats.
2. Demana que controlin el tema de les ocupacions de via pública.
Preguntes: 1. Com està el tema de la neteja dels banys de Talamanca?
2. com està el tema de la pizzeria Cipriani? Que pensen fer?

5.10.- Sr.  Villalonga: Pregunta: 1 Quan es convocaran les Juntes Rectores del Patronats i  del 
Consorci?
Precs: 1. Demana reglamentar el tema dels artistes dels carrers.
2. Demana que es creïn reunions preparatòries dels Plens.
3. Demana que votin a favor de la creació de la Mesa de salut acústica la propera vegada.

Sra. Sansano: Contesta al Sr. Costa. La Peixateria no estava pressupostada. Tenen el protocol 
d’intencions que es va firmar, i a una de les reunions que varen tenir a Madrid en el Ministeri, els hi 
varen  dir  que  en  un  protocol  d’intencions  sense  consignació  pressupostària,  no  hi  ha  cap 
compromís, i aquest no tenia consignació.

Contesta a la Sra. Martínez. La biblioteca seguirà mantenint l’ampliació d’horari que varen inicial al 
2011, per tots els estudiants que ho necessitin, i a més han fet un període específic d’ampliació 
d’horari per a tots els estudiants que havien de preparar la selectivitat.

Contesta al Sr. Villalonga. Ja ha tramés la intenció de reunir les Juntes Rectores del Patronats i del 
Consorci, i l’Alcaldessa ha dit que es convocaran de forma immediata.
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Sr.  Mayans: Contesta  al  Sr.  Ferrer.  Els  banys  de  Talamanca  els  fa  net  un  concessionari 
d’hamaques.

Contesta a la Sr. García: El mapa de sorolls, ja porten un any amb això, l’any natural creu que 
finalitza al setembre. Es recullen mostres durant totes les setmanes a diferents llocs durant tot l’any.
Quan al tema del Port, posarà medis perquè es revisi a través dels zeladors de Medi Ambient.

Contesta al Sr. Ruiz ha nomenat la sortida que hi ha que és molt perillosa. Li avança que a través 
del cap de tràfic de la Policia Local,  s’ha demanat una prova pilot  per intentar unificar les dues 
rotondes.

Contesta a la Sra. Costa. No saben que faran, espera que la policia estarà al corrent. Es prendran 
les mesures correctores, i no serà permès estacionar a l’Avda. Isidoro Macabich.
Les competències les té el Consell 

Sra. Sánchez: Contesta a la Sra. Martínez. S’han presentat dues empreses: La Peña i MVP music 
espectacles. L’organització del Jazz s’ha donat a aquesta última, per motius tècnics.
Radio Nacional d’Espanya vendrà a retransmetre el jazz.
Respecte a les activitats que es faran de joventut. Segueixen fent les dues escoles d’estiu. A més hi 
ha previst un campament al setembre, utilitzant la casa de colònies de can Tomeu.
També, en el baluard de Sant Pere que hi ha una ampla programació d’activitats, i cinema a la 
fresca.

Sr. Marí: Contesta a la Sra. Costa sobre el tema del Port. També estan sensibles amb aquesta 
situació. A una setmana exacta de què l’equip de govern ha rebut la informació d’Autoritat Portuària, 
l’han tramès a l’oposició, perquè puguin opinar i aportar el que creguin oportú.
Donaran trasllat a l’Autoritat Portuària del que varen parlar. Volen consensuar-ho el màxim possible, 
i de tot el que es vagi produint els hi aniran donant compte. Quan tenguin tota la informació es 
pronunciaran.

Referent a la pregunta del Sr. Costa sobre ses Feixes. No hi ha hagut més reunions que les que li 
va comunicar divendres passat a la Comissió Informativa.

Quan a la pregunta de la Sra. Boned sobre les tanques publicitàries. Han començat un expedient 
sobre la situació. S’han detectat 174 tanques. Normalment des d’Urbanisme es venen instruint entre 
50  i  60  expedients  anuals  d’infracció  urbanística.  Per  tant,  a  part  de  continuar  informant  els 
expedients que van entrant, seria molt afegir-n’hi 174 més. Demanen un poc de temps.
Li avança que començaran per les tanques instal·lades a solars municipals.

Sr. Prats: Respecte a les preguntes del Sr. Ferrer, i de la Sra. Costa en el Ple anterior, sobre la 
pizzeria Cipriani. El dia 30 va ser el Ple. El dia 31 va enviar als zeladors per treure fotos. El dilluns 
dia 3 aquestes fotos es remeteren a la regidoria de Vies i Obres Públiques, perquè emetessin un 
informe sobre si el tancament era correcte o no.
El dia 18 de juny contestaren, i el mateix dia des de la regidoria de comerç, es va donar trasllat a 
l’empresa donant-li un termini tres dies, per adequar la zona.
Li han comunicat que a dia d’avui està tot retirat. Totes aquestes actuacions són independents de 
l’expedient sancionador que s’ha obert.

Quan a la pregunta del Sr. Costa sobre Vara de Rey. A dia d’avui hi ha tres sol·licituds d’ocupació 
de via pública: La Cava, la Cafeteria Vara de Rey i Ebusus. Dos s’han concedit: La Cava i a la 
Cafeteria Vara de Rey, i a Ebusus al ser un local molt antic, tenia algun problema però una vegada 
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resolt també es concedirà. El tipus de mobiliari té que ser acord amb el Passeig, i en les reunions 
prèvies  amb els  comerciants,  ja  se’ls  va  dir  que no es podien  posar  cadires  amb publicitat  ni 
elements de plàstic.

Sr. Larroda: Contestant a la pregunta del Sr. Ruiz del terreny al costat de les VPO de Can Cantó. 
Ja s’ha requerit a l’empresa varies vegades. Passarà els antecedents al Sr. Daura perquè faci el 
seguiment.

Sra. Marí: Preguntes formulades amb 48 hores d’antelació a la celebració d’aquest Ple, no n’hi ha.
Ara passaran a contestar les preguntes pendents del Ple anterior.

Sr. Mayans: Al Sr. Molina sobre instar al Govern Balear pel deute pendent amb aquest Ajuntament. 
El Sr. Daura va enviar un escrit certificat al Sr. Bauza.

Sr. Prats: Contesta sobre el tema de l’ordenança d’horaris. Des de la regidoria de comerç s’està 
treballant per modificar-la, però estava unificada amb la mateixa activitat, als cafès-concert amb 
sales de festa i discoteques. Per tant s’ha de refer tota l’ordenança i portarà un procés més llarg, 
però intentaran portar-la al proper Ple.

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

De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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	TERCER.- Al efecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a les actuacions municipals de conformitat al previst a l’article 43 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals s’acorda:
		c)  Delegar en el Tercer Tinent d’Alcalde el Sr. Juan Mayans Cruz,  la facultat de dirigir i gestionar els  serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les matèries següents matèries:
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	- Matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Policia Local, trànsit,  seguretat ciutadana i potestat sancionadora, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.
	-     Vehicles abandonats.

