Servei de Premsa i Comunicació
Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
Tel. 971 19 59 00. Extensió 1345.

DOCUMENTACIÓ PLE ORDINARI 27 DE SETEMBRE DE 2018
ORDRE DEL DIA
1. Proposta del Departament de Presidència en relació amb la modificació del
nomenament del representant del Consell Insular d’Eivissa a la Comissió Tècnica
Interinsular, exp. núm. 2018/00010638J.
PROPOSTA
1. Revocar el nomenament del Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello com a representant
del Consell lnsular d'Eivissa en la Comissió Tècnica lnterinsular.
2. Designar, en el seu lloc, la Sra. Viviana de Sans Trotta (vicepresidenta primera i
consellera executiva del Deparlament de Transparència, Participació, Bon Govern, TlC,
ITreball i Formació i Habitatge), com a representant del Consell lnsular d'Eivissa en la
Comissió Tècnica lnterinsular, com a vocal titular, i designar, com al seu suplent, el Sr,
David Ribas Ribas, conseller executiu del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut.
3. Donar trasllat d'aquest acord a les parts interessades, així com'comunicar-ho al Govern
de les llles Balears als efectes oportuns.

2. Proposta del conseller executiu del Departament d'Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí en relació amb el contracte adjudicat en data 8 de maig de
2003 (subscrit en data 27 de juny de 2003) per a la redacció dels projectes, la
construcció, la posada en funcionament i l’explotació d’algunes instal·lacions de
tractament integral de residus previstes en el pla director sectorial per a la gestió de
residus urbans a Eivissa i Formentera. exp. 47/02c, exp. núm. 2018/0000624Y.

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- ORDENAR a I'UTE GIREF que doni compliment a l'acord de la CMAIB, de 26 de
juliol de 2018, especialment pel que fa al tercer paràgraf del punt segon, que diu “atès que
Ca Na Putxa és l'única instal·lació per a la gestió dels residus urbans de les llles d'Eivissa i
Formentera, el titular de l'autorització ha de tenir present que qualsevol mesura que s'adopti
ha de garantir la continuitat en la prestalió del servei.
Sense perjudici de l'anterior es traslladarà a la Comissió de Medi Ambient de les llles
Balears l'escrit d'UTE GIREF de data 18 de setembre, en tant que autora de l'acte en relació
al qual se sol.liciten instruccions.
SEGON.- INSTAR a l'UTE GIREF perquè, al més aviat possible i com a titular de l'AAl, en
sol'liciti a la CMAIB la seua modificació en base a les propostes tècniques que consideri
viables per garantir la gestió dels residus amb codi LER 20 03 01, 20 03 99 i 19 08 05 i
donar compliment a l'acord de Ia CMAIB de data 26 de juliol, així com a la normativa vigent i
a les condicions ambientals mínimes previstes a l'AAl de la instal'lació, Tot comunicant-ho a
aquest Consell lnsular.
TERCER.- NOTIFICAR a l'UTE GIREF, al Consell lnsular de Formentera i a la Comissió
Balear de Medi Ambient el contingut del present acord.
QUART.- SOL·LICITAR, EN QUALSEVOL CAS, EL SUPORT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS en l'assumpte present, conjuntament amb el Consell lnsular de Formentera i el
Consell lnsular d'Eivissa, en allò que fos necessari, atès que el Govern és el garant de la.
política autonòmica, de I'equilibri intern interinsular i de la realització interna del principi de
solidaritat, segons I'Estatut d'Autonomia.
3. Proposta del Departament d’Economia i Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i Marí
en relació amb l’expedient de reconeixement extrajudicial de deutes núm. 7/2018 (exp.
2018/00010735H).
PROPOSTA:

Al Ple d'aquest Consell lnsular d'Eivissa el reconeixement extrajudicial de deute de les
despeses que figuren relacionades a I'expedient 7/2018 per import de 12.142,34€

4. Proposta del Departament d’Economia i Hisenda, Medi Ambient, Medi Rural i Marí
en relació amb l’aprovació definitiva del Compte General 2017, exp. núm.
2018/00006370Y.
PROPOSTA:
Primer.- Aprovar definitivament I'expedient del Compte general del Consell lnsular d'Eivissa
corresponent a I'exercici 2017.
Segon.- Remetre I'expedient del Compte General 2017 i tota la documentació que I'integra a
la Sindicatura de Comptes de les llles Balears, tal com estableix I'article 212.5 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 212004, de 5
de març,

5. Proposta del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí en relació amb
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i
caça, exp. núm. 2018/00007117Y.
PROPOSTA:
Primer. lmposar les taxes en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i caça del Consell
lnsular d'Eivissa.
Segon. Aprovar inicialment I'ordenança fiscal reguladora de les taxes en matèria
d'agricultura, ramaderia, pesca i caça del Consell lnsular d'Eivissa, la qual s'annexa a
aquesta proposta.
Tercer. Obrir un tràmit d'informació priblica mitjançant anunci d'exposició a la secció
corresponent del Butlletí Oficial de les llles Balears de I'acord d'aprovació inicial i, publicació
en el tauló d'anuncis i a la pàgina web www.conselldeivissa.es del Consell lnsular d'Eivissa,
pel termini de trenta dies hàbils, comptadors des de I'endemà de la publicació al BOIB, dins
el qual les persones interessades podran examinar I'expedient i formular les reclamacions
que estimin oportunes; així com, publicar anunci en un diari dels de major difusió de l'illa
d'Eivissa. Dins d'aquest perlode d'informació pública, s'haurà d'enviar aquest acord
d'aprovació inicial a I'lnstitut Balear de la Dona per a I'emissió del seu informe sobre
I'impacte de gènere.
Quart. Resoldre les reclamacions que es presentin, si n'és el cas, per a I'oportuna aprovació
definitiva de I'ordenança. En cas, que no s'haguessin presentat reclamacions, I'acord
adoptat aleshores provisional s'entend rà defin itivament aprovat.
Cinquè. Publicar íntegrament al Butlletí Oficial de les llles Balears l'acord definitivament
aprovat, el qual entrarà en vigor al dia següent de la seua publicació a I'esmentat butlletí.

6. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars. 6.1. Decrets i
comunicacions de Presidència.
6.2. Mocions:
6.2.1. Moció presentada pel grup Popular per a la reprovació del conseller David Ribas
(RGE núm. 2018019845 de data 12/09/2018).
6.2.2. Moció presentada pel Grup Podem-Guanyem Eivissa per instar al Govern
central a que modifiqui la tributació d’autònoms (RGE núm. 2018020256 de data
18/09/2018).
6.2.3. Moció presentada pel Grup Podem-Guanyem Eivissa per instar a la redacció
d’un pla integral d’avaluació, adequació i actualització de les depuradores de l’illa
d’Eivissa (RGE núm. 2018020260 de data 18/09/2018).
6.2.4. Moció presentada pel grup Popular en matèria de gestió de l’aigua (RGE núm.
2018020398 de data 19/09/2018).
6.3. Preguntes:
6.3.1. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al president en relació amb
l’Escola d’Arts (RGE núm. 2018020399 de data 19/09/2018).
6.3.2. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al president en relació amb el
tractament de llots (RGE núm. 2018020401 data 19/09/2018).
6.3.3. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al president en relació amb
aquest curs escolar (RGE núm. 2018020402 de data 19/09/2018).
6.3.4. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida a la vicepresidenta en relació
amb les convocatòries de subvencions (RGE núm. 2018020404 de data 19/09/2018).
6.3.5. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al conseller de Medi Ambient en
relació amb la bassa de sa Rota (RGE núm. 2018020407 de data 19/09/2018).
6.3.6. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida al conseller de Medi Ambient en
relació amb lels llots trets en 2018 (RGE núm. 2018020408 de data 19/09/2018).
6.3.7. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida a la consellera de Mobilitat en
relació amb el projecte de remodelació del primer cinturó de ronda (RGE núm.
2018020410 de data 19/09/2018).
6.3.8. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida a la consellera de Benestar
Social en relació amb el manteniment de l’HRA de Cas Serres (RGE núm. 2018020414
de data 19/09/2018).
6.3.9. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida a la consellera de Benestar
Social en relació amb la vacant de director de l’HRA de Cas Serres (RGE núm.
2018020416 de data 19/09/2018).
6.3.10. Pregunta presentada pel Grup Popular dirigida a la consellera de Benestar
Social en relació amb la cartera de serveis (RGE núm. 2018020418 de data
19/09/2018).

Grup Popular
Consell Insular d'Eivissa
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Av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa - Illes Balears
Tel. 971 195 426
pp.conselldeivissa@gmail.com

Consell d'[ívissa

Sr Vicent Torres Guasch
President del Consell.Insular d'Eivissa

segons I'article 99 del RocI, el Grup Popular del consell Insular
d'Eivissa presenta, per al seu debat en la propera sessió plenària, la

següent

MOCIó PER LA REPRoVAcIó DEL coNsELLER DAVID RIBAs
Exposició de motius

Al llarg d'aquesta

legislatura s'han continuat les denúncies de
nombrosos col.lectius dependents del Departament d'Educació,
Cultura iPatrimoni en relació amb totes les àrees que gestiona.
Per

tot això, el grup popular fa la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. El Ple del Consell Insular d'Eivissa acorda reprovar el conseller
d'Esports, cultura iPatrimoni, David Ribas, per la seua gestió durant
la legislatura.
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Grup Podem-Guanyem av, d'Ëspanya, 49
07800 Eivissa (llles Balears)
podem-gua nyem @consel ldeivissa,es

Sr. Vicent Torres Guasch

Pr.esident del Consell lnsular
Segons Irartícle 99 del ROCI, el grup PODEM,GUANYËM del Consell lnsular d'Eivissa presenta per al
seu debat en la propera sessíó plenària, la següent

MOCIÓ PER INSTAR AL GOVaRN CENTRAL A QUE MOÐTFIQUT LA TRIBUTACIÓ
D'AUTONOMS
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Exposícíó de motíus
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Durant el prirner semestre de I'any 2018, les Balears van ser la comunitat de tot l'Ëstat que va
liderar el creixement de I'afiliació d'autÒnoms. Així, durant la prímera meitat de I'any, un total de
10.313 nous treballadors es van apuntar al Règim Especial de Treballadors Autònoms a la nostra
comunitat.
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Aquesta dada reflecteix.una tendència a les nostres illes, iés que cada vegada més persones es
veuen obligiides a treballar pel seu propí compte, o que fent feina de freelance han de rebre
encàrrecs de diversos clients alhora, el que els obliga a donar-se d'alta d'autònoms,
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Al conjunt de I'Estat hi ha r:egistrats 3'2 milions d'autònoms i, sent tan nombr.osos, no podem
parlar d'un grup homogení, Dins dels autònoms podem trobar des de particulars que facturen

;

enormes quantitats, fins aquells que es veuen a obligats a la pluriocupació per subsistir, fan feina
sense horaris i renuncien a vacances o dies lliures, per poder tenir uns ingressos que els permetin
s u bsistir.
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Per aquest motlu, considerem que és important coregir I'actual sistema de tributació dels
autònoms, que és profundament injust, especialment per aquells que estan en una situacÍó més
gPrecària. L'actual context econòmic fa que fer-se autònom no sigui una opció sinó pràcticament
$una obligació per sobreviure en certes àrees professionals, ino s'ha de castigar doblement a
fiaquestes persones que, ja de per si, no gaudeixen dels beneficis que sí tenen les persones
ãassalariades respecte a baixes per malaltia, per paternitat o maternitat, a les vacances, a I'atur o a
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[En aquest aspecte, considerem necessari que paguin quotes mensuals progressives en funció de la
=seua facturació ique aquells autònoms que guanyen menys que el Salari Mínim lnterprofessional
-fixat en 735 euros a[ rnes repartits en.14 pagues- quedin exempts del pagament de les quotes a Ia
SeguretatSocial. Es calcula que aquesta mesura beneficiaria directament a 600.000 emprenedors i
que, en cas que es pogués augmentar progressivament el Salari Mlnim lnterprofessional, podria

beneficiar: fíns a 800,000 autònoms,

Per aixö, el grup P0DEM-GIJANYEM proposo ol ple la següent
FRoposry ÐtACgRD:
El Consell lnsular drËivissa.i,nsta al Govern Csntral a que modifiquirla,tributació d'autònoms;de
manera que els autònoms paguin quotes mensuals progressives en funció de la seua factur:ació i
quedin exempts del pagament de les quotes a la Seguretat Social aquells qui tinguin uns beneficis
inferiors als que marca elsalari Mínim lnterprofessional.
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La port-aveu drel GrUp Podem-Guanyem
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18 de setembre de 20,18

Grup Podem-Guanyem av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa (llles Balears)
podem-gua nyem @conselldeivissa.es

Sr, Vicent Torres Guasch

President del Consell lnsular
Segons I'article 99 del ROCI, el grup PODEM-GUANYEM del Consell lnsular d'Eivissa presenta per al
seu debat en la propera sessió plenària, la següent

MOCIÓ PER INSTAR A LA R.EDACCIÓ D'UN PLA INTEGRAL D' AVALUACIÓ,
ADEQUACIÓ I ACTUALITZACIO DE, LES DEPURADORES DE L'ILLA D'EIVISSA
ExposicÍó de motíus
Durant aquest estiu, la problemàtica relacionada amb les gestions de les aigües residuals a I'illa
d'Eivissa ha estat continua. A la denúncia efectuada el passat mes d'agost de què I'emissa,ri de la
depuradora de Santa Eulària vessava residus sòlids al maI s'ha hagut d'afegir posteriorment la
ruptura de I'emissari de la depuradora de Platja d'en Bossa, iels vessaments d'aigües brutes
residus sòlíds en la zona del Parc natural de ses Salines.
Les fortes pluges que s'han registrat a finals d'agost i durant setembre també ha provocat
vessaments de fecals al port d'Eivissa, a Figueretes i al Parc Natural de ses Salines. Una situació que
comporta un greu perjudici al medi ambient, especialment a la qualitat de les aigües, ocasiona
unes enormes molèsties a residents ituristes, i provoca una pèssima imatge de I'illa, als antípodes
d'aquella Eivissa neta, intel.ligent i sostenible per la qual lluitem

S'ha de dir també que no tot és negatiu, i s'ha de reconèixer I'enorme esforç que està
desenvolupant l'actual Govein Balear per revertir la catastròfíca situació que es va trobar I'any
2015, quan Eivissa es trobava en situació de col,lapse, una situació gravíssima provocada per la
completa desídia de l'anterior govern del Partit Popular, que va abandonar a l'illa d'Eivissa deixant-

la pràcticament sense inversions,
Així, als darrers anys s'han produït avenços molt importants: s'ha substituït el vell emissari de
Talamanca,. s'han iniciat les obres de la nova depuradora de Vila per part del Govern de I'Estat,
s'han iniêiat les obres del tanc de tempestes a Vila, s'ha començat la substitució del col.lector
d'aigües residuals de Cala de Bou -una.infraestructura que ja tenia 40 ?nls-, is'han iniciat les
obres de millora de la depuradora d'aquest mateix municipi. També s'han interconnectat les
dessaladores, s'ha posat en marxa la planta dessaladora de Santa Eulària is'ha signat un acord per
abastir d'aigua dessalada a tots els municipis d'Eivissa, cosa que millorarà la qualitat de les aigües
residuals ifacilitarà el seu tractament ifins itot farà viable la seua reutilització perregadiu perquè
es reduirà el seu nivell de salinitat degut al ús actual de pous salinitzats,

Tot iaquestes inversions imillores, la percepció queté la ciutadania és que la gestió de la
depuració d'aigües té encara moltes millores pendents: imagineu quin era el punt de partida i com
estava la situació el 2015,
El que és cert és que I'illa d'Eivissa pateix una històrica manca d'inversions en infraestructures
hidràuliques idetractament de les aigües residuals, Una incúria iun maltracte que s'ha perllongat
durant dècades i que s'ha tradurt en un sistema obsolet que no dóna l'abast per oferir elservei que
es mereix un territori on s'ha incrementat de manera exponencial la seua urbanització ipoblament
així com el nombre.de turistes que ens visiten.

Per tant, per fer polítiques a llarg termini que ens permetin anar més enllà de la necessitat de
posar pedaços, o posar en funcionament infraestructures que en pocs anys queden obsoletes, cal
dissenyar i redactar un pla integral que ens permeti mirar més enllà, a molts anys vista, que ens
faciliti tenir una visió global de la situació d'aqueste! infraestructures a Eivissa, ique serveixi de
guia a I'hora d'implementar una solució definitiva i programada al llarg dels anys de la vigència del
Pla

lntegral,
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Per øixò, el grup P2DEM-GUANYEM proposd ol ple la següent

pïoposrA DtAcoRD:

L, El Consell lnsular d'Eivissa insta al Govern Balear que impulsi un pla integral d'avaluació,
adequació iactualització de les infraestructures hidràuliques

ide tractament de residus de I'illa

d'Eivissa.

La
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Grup Popular
Consell Insular d'Eivissa
Av, d'Espanya, 49

P#PULÅR$
Consell d'Ëivissa

07800 Eivissa - Illes Balears
Tel. 971 t95 426
pp,conselldeivissa@gmail.com

Sr Vicent Torres Guasch
President del Consell Insular d'Eivissa
Segons I'article 99. del ROCI, el Grup Popular del Consell insular d'Eivissa presenta,
per al seu debat en la propera sessió plenària:

MOCIó EN MATERIA DE GESTIó DE L'AIGUA
Exposició de motius

A la recta final d'aquesta legislatura el panorama no pot ser més
desolador a la nostra illa: No se sap res de I'anunci a I'inici de
legislatura del president al Consell d'Alcaldes sobre I'anàlisi de les
xarxes de depuració, sanejament i subministre d'aigua

Atès que aquest estiu s'han produ'it nombrosos problemes en matèria
de depuració d'aigües iatesa la urgència que Consell iajuntaments
elaborin, juntament amb el Govern i I'Estat, un Pla director per a la
consideració integral del cicle de I'aigua, el Grup Popular del Consell
Insular fa les següents PROPOSTES D'ACORD:

1. El Ple del Consell Insular acorda instar a les administracions
competents a actuar urgentment en matèria de depuració per frenar
els vessaments i minimitzar les conseqüències dels vessaments
d'aquest estiu.
2. El Ple del Consell Insular acorda la posada en funcionament

la

Mesa de I'Aigua acordada en març de 2016 amb la participació dels
grups polítics i institucions de I'illa,

3. El Ple del Consell Insular insta el Govern de les llles Balears i el
Govern de I'Estat a executar sense més demores les obres
d'infraestructures hidràuliques pendents a Eivissa.

4. El Ple del Consell Insular d'Eivissa insta el Govern de les Illes
Balea
e totes les de puradores ermetin que I'aigua sigui
dae
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Eivissa, L7 de seternbre de 2018

