Acta de sessió del Ple

Identificació de la sessió
Núm.: 6
Caràcter: ordinari
Data: 27 d’abril de 2018
Horari: de 10.00 a 13.25 hores
Lloc: Sala de Plens del Consell Insular d’Eivissa
Assistents
-

-

Vicente Torres Guasch, president
Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de
Transparència, Participació, Bon Govern, TIC, Treball i Formació i Habitatge
Marta Díaz Pascual, vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals
Gonzalo Juan Ferragut, conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda
Pepa Marí Ribas, consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat
Lydia Jurado Cotrina, consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social,
Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions
Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller executiu del Departament de Medi Ambient
i Medi Rural i Marí
David Ribas Ribas, conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut
Mariano Juan Guasch, conseller del Grup Popular
María Carmen Domínguez Arellano, consellera del Grup Popular
Josefa Costa Ramon, consellera del Grup Popular
Vicente Roig Tur, conseller del Grup Popular
Belén de la Encarnación Torres Teva, consellera del Grup Popular

-

Maria Torres Bonet, secretària general acctal.
Francisco Gómez Guadalajara, interventor

-

Excusa l’absència
-

Maria Ferrer Torres, consellera del Grup Popular

Ordre del dia
- Declaració Institucional Dia de la Visibilitat Lèsbica.
Punts per urgència:
- Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda en relació amb
l’estat de morositat del Consell Insular d’Eivissa, primer trimestre de l’exercici 2018, exp.
2018/00004028X.
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- Proposta del president en relació amb el procediment de resolució de discrepàncies
expedient núm. 2018/00004228A.
- Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda en relació amb
l’expedient de reconeixement extrajudicial de deute núm. 2018/00004191N.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004400Z.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004405L.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004408E.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004409T.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004411W.
1. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars.
1.1. Decrets i comunicacions de Presidència.
1.2. Mocions:
1.2.1. Moció presentada pel Grup Podem-Guayem, per sol·licitar la no-extradició a Suïssa
d’Hervé Falciani (RGE núm. 2018006946, de data 17/04/18).
1.2.2. Moció presentada pel Grup Podem-Guayem en relació amb la construcció i la gestió
de la Biblioteca Pública de l’Estat a Eivissa (RGE núm. 2018006950 de data 17/04/18),
modificada mitjançant REG núm. 2018007081, de data 18/04/2018).
1.2.3. Moció presentada pel Grup Popular sobre l’Hospital Residència Assistida de Cas
Serres (RGE núm. 2018007051, de data 18/04/2018).
1.2.4. Moció presentada conjuntament pels grups PSOE i Podem-Guanyem Eivissa per
demanar al Parlament Europeu rebutjar la creació d’un producte paneuropeu de pensions
individuals (PEPP) proposada per la Comissió Europea (RGE núm. 2018007087, de data
18/04/2018).
1.2.5. Moció presentada pel Grup PSOE per exigir la correcta dotació de personal per als
serveis de l’Administració de l’Estat a l’illa d’Eivissa (RGE núm. 2018007089, de data
18/04/2018).
S’ha presentat per urgència la següent moció:
- Moció presentada per urgència pels grups PSOE i Podem-Guanyem Eivissa en defensa de
l’Hospital Residència Assistida Cas Serres (RGE núm. 2018007670, de data 26/04/2018).

1.3. Torn obert de paraules:
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1.3.1. Pregunta presentada pel Grup Popular al president en relació amb el pagament de les
ajudes a les confraries de Setmana Santa (RGE núm. 2018007053, de data 18/04/2018).
1.3.2. Pregunta presentada pel Grup Popular a la consellera de Mobilitat en relació amb la
presència d’inspectors infiltrats (RGE núm. 2018007054, de data 18/04/2018).
1.3.3. Pregunta presentada pel Grup Popular al president en relació amb el tractament de
fangs (RGE núm. 2018007055, de data 18/04/2018).
1.3.4. Pregunta presentada pel Grup Popular al president en relació amb la constitució dels
consells sectorials de participació ciutadana (RGE núm. 2018007058, de data 18/04/2018).
1.3.5. Pregunta presentada pel Grup Popular al conseller d’Educació en relació amb
l’escoleta de Can Nebot (RGE núm. 2018007059, de 18/04/2018).
1.3.6. Pregunta presentada pel Grup Popular a la consellera d’Habitatge en relació amb la
inversió per a la compra d’habitatge social (RGE núm. 2018007060, de data 18/04/2018).
1.3.7. Pregunta presentada pel Grup Popular al conseller de Medi Ambient en relació amb el
control per evitar l’entrada de la xilel·la (xylella) a l’illa (RGE núm. 2018007061, de data
18/04/2018).
Desenvolupament de la sessió
El president anuncia que hi ha assumptes que han arribat per urgència a Secretaria General
quan ja s’havia convocat el Ple i que es tractaran per urgència. També diu que s’ha presentat
una declaració institucional.
- Declaració institucional Dia de la Visibilitat Lèsbica
La secretària llegeix una declaració institucional, del tenor següent:
“D’ençà que es commemorà per primera vegada a Espanya, fa ara deu anys, el Dia de la Visibilitat
Lèsbica recorda cada 26 d’abril la realitat en la qual viuen les dones lesbianes en el món, denuncia la
discriminació a la qual encara es veuen sotmeses i reivindica polítiques públiques que garanteixin
l’eradicació de la lesbofòbia.
S’ha de recordar que les dones que desitgen i estimen altres dones han estat perseguides,
empresonades, torturades i assassinades per aquest motiu al llarg de la història remota i recent del
nostre país, tant de forma institucional com particular; avui en dia la persecució institucional segueix
produint-se en moltes parts del planeta, i en molts d’estats la pràctica de l’homosexualitat segueix sent
considerada delictiva i es vulneren de forma sistemàtica els drets generals de les dones.
De la mateixa manera, fins i tot en aquells països que han avançat en el reconeixement dels drets
humans de les persones LGTB i que, com el nostre, han estat pioners en el reconeixement dels drets
per a les persones LGTB mitjançant iniciatives com la Llei 13/2005, que va fer possible el matrimoni
entre persones del mateix sexe, o la Llei 3/2007, que possibilità el canvi registral per les persones
transsexuals i que serà actualitzada pròximament, seguim observant intolerables casos de
discriminació, tant en l’esfera institucional com a peu de carrer, on és habitual que se segueixin
produint agressions contra dones lesbianes, com desvelen les dades dels diferents observatoris
contra la LGTBfòbia que comencen a denunciar aquesta situació.
Per tot això, el Consell Insular d’Eivissa es compromet a:
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-

Instar el Govern de l’Estat espanyol a garantir la seguretat de les dones lesbianes i la
inviolabilitat de les seues llibertats mitjançant una legislació que persegueixi de forma efectiva
els delictes d’odi i garanteixi la igualtat de tracte entre tota la ciutadania, que formi
adequadament el funcionariat, fonamentalment en els àmbits de la justícia i les forces de
seguretat, per sensibilitzar-lo davant les diferents formes de discriminació que suporten les
dones, amb especial menció al cas de les dones lesbianes, i que incideixi de forma específica
i transversal en el sistema educatiu, per assegurar que la totalitat de l’alumnat,
independentment de si és educat en centres públics, concertats o privats, accés a informació
veraç i contrastada sobre la realitat de les dones lesbianes.

-

Instar el Govern de les Illes Balears a implementar diferents sistemes d’informació i
sensibilització sobre la realitat de les dones lesbianes per al personal sanitari, així com
protocols mèdics clars que no presumeixin l’heterosexualitat de les pacients, per garantir així
l’adequada atenció sanitària de totes les dones. De la mateixa manera, modificar la legislació
sobre reproducció assistida perquè reconegui la situació de les dones solteres i de les dones
aparellades amb altres dones, i garanteixi el seu accés a les tècniques de reproducció
assistida en igualtat de condicions al de les parelles de diferent sexe.

-

Instar el Govern de l’Estat espanyol a assegurar el lliure accés al nostre territori a totes les
persones sol·licitants d’asil que argumentin ser perseguides amb motiu de la seua orientació
sexual i/o identitat de gènere.”

El present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està disponible en
el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=1

El president anuncia la relació d’expedients que s’han presentat per urgència:
- Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda en relació amb
l’estat de morositat del Consell Insular d’Eivissa, primer trimestre de l’exercici 2018, exp.
2018/00004028X.
- Proposta del president en relació amb el procediment de resolució de discrepàncies
expedient núm. 2018/00004228A.
- Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda en relació amb
l’expedient de reconeixement extrajudicial de deute núm. 2018/00004191N.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004400Z.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004405L.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004408E.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004409T.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004411W.
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El Sr. Juan Ferragut, conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda, defensa la
urgència.
El president dóna pas a la votació conjunta de la urgència de tots els punts presentats, que
s’aprova per unanimitat dels membres presents en el Ple (12).
La justificació i la votació conjunta de la urgència es troba recollida en la gravació de la
sessió plenària, que està disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta
Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=2
- Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda en
relació amb l’estat de morositat del Consell Insular d’Eivissa, primer trimestre de
l’exercici 2018, exp. 2018/00004028X
Havent-se presentat una comunicació, del tenor següent:
“Vist l’informe de la tresorera del Consell Insular d’Eivissa de data 17 d’abril de 2018 corresponent a
l’estat de morositat del primer trimestre de l’exercici 2018, del tenor literal següent:
«La funcionaria que suscribe, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 196
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
las Haciendas Locales, y artículo 5.1.c) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, INFORMA:
ANTECEDENTES DE HECHOS
Con fecha 7 de julio de 2010 entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, (BOE 06-07-2010), y cuyo articulado es de
importancia por afectar a los poderes adjudicadores en los plazos de pago y en el
procedimiento de reclamación de deudas.
Asimismo, con fecha 1 de enero de 2013 entró en vigor para las Corporaciones Locales la
obligatoriedad de suministro de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en virtud de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por último, debe tomarse en consideración la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de
control de la deuda comercial en el sector público, que modifica diversos artículos de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
establece distintas obligaciones a las Administraciones Públicas en relación a la
instrumentalización de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO: INFORME CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas obligaciones de plazos de
pago, la mencionada Ley establece que se rindan informes periódicos pues en el artículo cuarto
de la misma, en sus apartados 3 y 4, establece:
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“3.- Los Tesoreros, o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales, elaborarán
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales. …”
Este informe, por lo tanto, se emite en virtud de la obligación personal establecida en el artículo
cuarto.3 de la Ley 15/2010, anteriormente citado y como función reservada por el artículo 5.1.c)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Este informe abarca las facturas vencidas pendientes de pago del periodo comprendido entre el
01/10/2017 y el 31/03/2018. En dicho periodo, únicamente se incluirán en el apartado
correspondiente del informe aquellas obligaciones reconocidas ya vencidas que se encuentran
impagadas a la fecha en los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 se ciñe, de conformidad con lo contemplado en su
artículo Primero.Dos que modifica el artículo 3 de la Ley 3/2004, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a los pagos efectuados
como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la
Administración.
“Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley:
a. Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores.
b. Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de
cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades
aseguradoras.
c. Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se
regirán por lo establecido en su legislación especial.”
Por tanto, las operaciones comerciales incluidas, serán aquellas que realicen los citados
poderes adjudicadores, para la ejecución de los contratos de los contratos de obras, concesión
de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el
sector público y el sector privado.
Quedan excluidos pues todos los gastos de retribuciones del personal, gastos de transferencia
corriente o de capital, gastos de naturaleza financiera y pagos pendientes derivados de
obligaciones no presupuestarias.
PLAZOS DE PAGO
El artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, dispone
que:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 210.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a
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partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo
243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación
del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.”
DIA DE INICIO DEL CÓMPUTO
La modificación normativa acortando el plazo de pago a contar desde la expedición de la
factura ha de ser interpretada conforme a la normativa tributaria que establece plazos tasados
para la expedición y remisión de las facturas. Así como las STS, como la de 26 de marzo de
1996, que fijan como fecha de inicio del cómputo para el pago el de la presentación ante la
Administración.
Considerando que:
- el art. 15 del RD 1496/2003 establece la obligación del proveedor de remisión de las facturas
o documentos sustitutivos en el mismo momento de su expedición
- el art. 4.2 de la Ley 3/2004 asimismo les obliga a hacer llegar la factura a sus clientes antes
de que se cumplan 30 días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o
prestación de servicios.
- y a la vista del art. quinto.2 de la Ley 15/2010 que obliga que toda factura o documento
contractual sea registrada previamente por Intervención
Es argumentable que el tiempo que el proveedor tarde en cumplir con su obligación
presentar la factura expedida en el Registro no puede perjudicar los plazos de pago
acortados para la Administración, máxime con las nuevas gravosas consecuencias si
retraso. Sin perjuicio que por la Administración se informe detalladamente al proveedor
circuito de tramitación de facturas.

de
ya
se
del

El inicio del plazo de pago considerado para el Informe de Tesorería es la fecha de efectos de
la factura en la entrada en el Registro de Intervención de la factura para servicios y suministros.
CONSECUENCIAS DEL IMPAGO
La Ley 3/2004 establece dos consecuencias económicas:
“Art 5. El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones
comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por
esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o
legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte
del acreedor”
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“Art. 8. 1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar una
indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a
causa de la mora de éste. En la determinación de estos costes de cobro se aplicarán los
principios de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda principal. La indemnización
no podrá superar, en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los
casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización
estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.
2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior
cuando no sea responsable del pago.”
Por lo que se informa que en el momento de ordenar el pago de las facturas que se relacionan
en el anexo al presente informe, deberá tramitarse de oficio por este Consell insular d’Eivissa el
importe de los intereses de demora devengados.
PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA DEUDA
Conforme a la ley de contratos del sector público en su artículo 199 se regula el procedimiento
para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas, según el cual:
“Transcurrido el plazo a que se refiere el art. 198.4 de esta Ley, los contratistas podrán
reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y,
en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración
no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los
interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la
Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El
órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no
concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde
a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia
condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la
pretensión del cobro.”
INFORMACION EXPRESAMENTE EXIGIDA
Para el periodo concreto respecto al que se emite el presente informe, se cifra como ANEXO
DE TESORERÍA el número y cuantía global de las facturas y relaciones valoradas anotadas en
el Registro de Intervención en las que se esté incumpliendo el plazo de pago de la Ley con
independencia de su fase contable de reconocimiento de la obligación u ordenación del pago,
con indicación de los períodos medios de pago.
PROPUESTA DE RESOLUCION
Es cuanto se ha de informar, PROPONIENDOSE que:
PRIMERO.- El presente informe se eleve al Pleno de la Corporación para su debate de
conformidad con el art. 4.4 de la Ley 15/2010.
SEGUNDO.- En todo caso, que se dé traslado, del presente informe y sus Anexos a la
Dirección General de Coordinación Financiera con las CCAA y con las EELL, como órgano
competente del Mº de Hacienda y Administraciones Públicas.»
Atès allò disposat a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercials.
Per tot l’anterior, aquest conseller executiu, de conformitat amb el que disposen el Decret de
Presidència núm. 2015000285, de data 6 de juliol de 2015, d’estructura del govern del Consell Insular
d’Eivissa i creació de departaments (BOIB núm. 100, de 7 de juliol de 2015) i el Decret de Presidència
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núm. 2015000287, de data 8 de juliol de 2015, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 103, de 10 de juliol de 2015), i l’article 72
del Reglament orgànic d’aquesta Corporació (BOIB núm. 136, de 18 de setembre de 2010), eleva al
Ple la següent
PROPOSTA:

PRIMER. Comunicar el present informe al Ple de la Corporació per al seu debat previst a
l’article 4.4 de la Llei 15/2010.
SEGON. En tot cas, que es doni trasllat del present informe i dels seus annexos a la
Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les
Entitats Locals, com a òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques”.
El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=3

Els membres del Ple queden assabentats.
- Proposta del president en relació amb el procediment de resolució de discrepàncies
expedient núm. 2018/00004228A
Havent-se presentat una proposta de Presidència, del tenor següent:
“Vist l’expedient que consta al Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb
Entitats i Associacions per dur a terme el procediment de resolució de discrepàncies corresponent a
determinades factures emeses per Aves Chico, S.L., per al subministrament de productes
d’alimentació dels departaments de l’Oficina de la Dona, Menors, Hospital Residència Assistida de
Cas Serres, Cala Jondal, Educació i per import total de 69.270,07 euros.
Vist que en data 18 de gener de 2018 l’interventor general del Consell Insular d’Eivissa va dirigir al Sr.
President del Consell d’Eivissa el següent informe:
«Con relación a las siguientes facturas de Aves Chico S.L., con N.I.F. B07121619,
correspondientes a los departamentos que se señalan: 4 facturas por importe de 1.027,54 € del
2311, Oficina de la Dona; 15 facturas por 4.243,47 € del 2312, Menores; 14 facturas por
importe de 49.931,38 € del 3120, Hospital Residencia Asistida Cas Serres; 76 facturas por
6.984,17 € del 3230, Educació; y 9 facturas por importe de 7.083,51 € del 3371, Campament
Cala Jondal, todas ellas relativas al año 2016 y por un importe total de Sesenta y nueve mil
doscientos setenta con siete euros (son 69.270,07 €); de acuerdo con lo que disponen los
artículos 214 y concordantes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, tengo la obligación de emitir
informe de disconformidad formulando la presente Nota de Reparo, por:
1.- No existe crédito adecuado y suficiente en las partidas correspondientes, ni tampoco en
la bolsa de vinculación a la que las mismas pertenecen, habida cuenta que los gastos se
refieren al año 2016 y aquel ejercicio se encuentra ya liquidado y cerrado.
2.- En esta Intervención no consta que existiera contrato alguno suscrito con el citado
proveedor, por lo que carece de los requisitos esenciales a que se refiere el artículo 216.2.c) de
la señalada Ley de Haciendas Locales, contradiciendo lo dispuesto en el artículo 28.1 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por R.D. Legislativo 3/ 2011, de
14 de noviembre, y demás disposiciones concordantes.
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En el supuesto de que V.S. no esté de acuerdo con la presente Nota de Reparo, deberá,
con carácter previo a la resolución de la controversia, ordenar que se informe al Pleno de este
Consell, para salvar la posible responsabilidad de éste, en la que se contradiga esta nota de
reparo, justificando la actuación, para que por parte del Pleno pueda resolverse, repito, sin
responsabilidad alguna para el mismo, en el sentido que considere oportuno, ya que de
conformidad con lo que se dispone en el artículo 217.2.a) del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, corresponde dicha competencia al Pleno del Consell
Insular, al disponer que: “2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al
Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:a) Se basen en insuficiencia o
inadecuación del crédito”.
Así mismo, pudiendo esta Intervención General estar incurriendo en un error, y de
conformidad con lo dispuesto en el vigente artículo 218.2 de la citada Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, según redacción dada por la Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que dice literalmente: “2. Sin
perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá
elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera”, podría V.S., elevar la discrepancia, si lo
estima oportuno, al órgano competente de control por razón de la materia de la Administración
que tiene atribuida la tutela financiera de este Consell Insular, que se trata del Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
Es lo que tiene el honor de informar, no obstante, V.S., con su superior criterio y Autoridad,
adoptará la decisión que considere más conveniente para los intereses públicos de este
Consell Insular a los que representa.»
Vist que en data 11 de desembre de 2017 la cap de Secció de Menors va emetre informe, del següent
tenor literal:

«En data 12 de setembre de 2017 l’interventor General del Consell Insular d’Eivissa va emetre
informe en relació a les factures que a continuació es relacionen perquè el Departament de
Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions informi en relació als
extrems que apareixen al referit informe de la intervenció, de les quals es va informar
favorablement el pagament de les factures.
En data 29 de gener de 2018 les factures que a continuació es relacionen estan pendents de
pagament:
Factura núm. FR-1/10033 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
760,38 €.
Factura núm. FR-1/12665 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
484,20 €.
Factura núm. FR-1/10021 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
114,50 €.
Factura núm. FR-1/12653 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
51,75 €.
Factura núm. FR-1/10028 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
919,23 €.
Factura núm. FR-1/15377 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
565,15 €.
Factura núm. FR-1/10020 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
42,22 €.
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Factura núm. FR-1/12652 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
39,94 €.
Factura núm. FR-1/10019 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
33,80 €.
Factura núm. FR-1/15368 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
33,80 €.
Factura núm. FR-1/12600 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
560,03 €.
Factura núm. FR-1/12651 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
30,42 €.
Factura núm. FR-1/15369 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
48,05 €.
Factura núm. FR-1/15370 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
36,19 €.
Factura núm. FR-1/15382 d’AVES Chico per diversos productes d’alimentació per un import
523,81 €.
En data 23 d’abril de 2016 va finalitzar el contracte entre el CIE i Aves Chico. En aquell moment
s’estava tramitant un expedient a Contractació que no havia conclòs. Tenint en compte que el
Centre de Menors Pare Morey dóna atenció a menors les 24 hores és absolutament
imprescindible atendre materialment els menors que es troben sota mesura de protecció per
part del Consell Insular d’Eivissa. En data 27 de setembre es va adjudicar el contracte a altra
empresa, moment en què es va deixar de realitzar comandes a Aves Chico.
El Departament va ordenar que es continuàs amb el subministrament, davant el greu perjudici
que podria generar per als menors la privació de l’assistència material bàsica tenint en compte
que es troben sota mesura de protecció.
El Consell Insular d’Eivissa és l’entitat pública competent en matèria de protecció de menors
segons el previst a la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció, en relació amb l’article 8.1.b de la Llei
17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció dels drets de la infància i l’adolescència de
les Illes Balears.
Concretament l’article 15.1 de l’esmentada llei autonòmica estableix com a competència
expressa dels consells insulars:
“c) Atendre de manera immediata les persones menors d’edat en situació de desemparament i
dur a terme les actuacions protectores jurídiques i materials immediates, regulades actualment
a l’article 14 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, i a l’article 64 d’aquesta llei.
(...//...)
e) Assumir la tutela de persones menors d’edat en situació de desemparament i dur a terme les
actuacions jurídiques i materials necessàries per al seu desenvolupament a favor de la persona
menor d’edat, regulades actualment a l’article 172 del Codi civil i als articles 69, 71 i 73
d’aquesta llei.
f) Assumir la guarda de persones menors d’edat d’acord amb el que estableixen l’article 172.2
del Codi civil, els articles 74 a 78, 87 i 88 d’aquesta llei, i l’article 19 de la Llei orgànica 1/1996,
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de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei
d’enjudiciament civil. (...//...)”
L’article 18 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, modificada per la Llei 26/2015,
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, estableix:
“1. Cuando la Entidad Pública constate que el menor se encuentra en situación de desamparo,
actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del código Civil, asumiendo la tutela
de aquél por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo
en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria.”
L’article 76 de la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció dels drets de la infància
i l’adolescència de les Illes Balears regula les diferents mesures de protecció de menors: “1. El
órgano competente puede adoptar, con sujeción a lo preceptuado en esta Ley y la legislación
aplicable, cualquiera de las siguientes medidas de protección de la persona menor de edad:
(...//...) c) El acogimiento residencial. (...//...)”.
El artículo 14 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
modificada por la Ley núm. 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la Infancia y a la Adolescencia, regula la atención inmediata que se debe prestar a los menores:
“Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que
precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar
traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los
representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del
Ministerio Fiscal.
La Entidad Pública podrá asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la atención
inmediata, la guarda provisional de un menor prevista en el artículo 172.4 del código Civil, que
será comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a practicar las diligencias
precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la
situación de desamparo.”
El artículo 88 de la Ley autonómica regula el contenido del acogimiento residencial:
“1. El director o la directora del centre d’acolliment residencial de persones menors d’edat amb
mesures de protecció exerceix, per delegació de l’òrgan competent, les facultats inherents a la
guarda de les persones menors d’edat que s’hi trobin acollides.
2. El centre d’acolliment residencial ha de dispensar a la persona menor d’edat un tracte afectiu
i l’atenció i l’educació necessàries. El personal dels centres d’acolliment residencial ha de tenir
la titulació acadèmica corresponent a la seva professió, la competència i la preparació
adequades. (...)”
L’article 9.2 de la Constitució espanyola preveu que correspon als poders públics promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i
efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seua plenitud i facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció donada per la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, que va reformar el dit estatut, estableix en l’art. 12 els principis rectors
de l’activitat pública, i disposa que les institucions pròpies de la comunitat autònoma han de
promoure, entre d’altres, la cohesió social i el dret a la salut, l’educació i la protecció social. Així
mateix, en el seu article 16.4 preveu que les administracions públiques, en el marc de les seues
competències respectives, han de promoure les condicions necessàries perquè els drets
socials dels ciutadans de les Illes Balears i dels grups i col·lectius en què s’integren siguin
objecte d’una aplicació real i efectiva.
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La Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció dels drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears, al seu art. 4 estableix que en l’exercici de les competències
en matèria de promoció i protecció dels drets de les persones menors d’edat, les actuacions
públiques i privades s’han d’ajustar als principis rectors següents:
a) S’ha d’afavorir l’interès superior de la persona menor d’edat davant qualsevol altre interès
legítim que hi pugui concórrer.
D’altra banda, com assenyala la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears, a la seua Exposició de motius, en les societats democràtiques, la política social té per
objecte reduir les desigualtats i millorar les condicions de vida del conjunt de la població amb la
finalitat de facilitar l’exercici dels drets de la ciutadania i de fomentar la cohesió i el progrés
social.
L’art. 6 d’aquesta Llei estableix que són destinatàries dels serveis socials, amb caràcter
prioritari, les persones que estiguin en alguna d’aquestes situacions:
e) Vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, els infants i les persones
adolescents.
L’interès superior o benefici del menor (favor minoris) apareix com el principi informador més
important de tota l’actuació protectora de menors. Així es reconeix a l’article 2 de la LO 1/1996,
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, on s’estableix “En la aplicación de la presente
Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera
concurrir”.
Per la qual cosa, s’informa favorablement sobre el pagament de les abans esmentades factures
d’AVES Chico per un import total de 4.243,47 € que estan fora de contracte per les raons
exposades anteriorment, sent el mateix preu que l’establert en el contracte.»
Vist que en data 13 d’abril de 2018 la cap de Secció de Gestió i Administració de l’HRA Cas Serres va
emetre informe, del següent tenor literal:
«En resposta a l’escrit del president del Consell Insular, Sr. Vicent Torres Guasch, de data 25 de
gener de 2018, en relació amb la nota d’objecció de l’interventor general del Consell Insular
d’Eivissa, de data 18 de gener de 2018, en referència a les factures de l’empresa AVES CHICO,
S.L., corresponents a l’any 2016, informam el següent:
En data 21 d’abril de 2014 el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa resolgué adjudicar i
formalitzar en contracte a favor de l’empresa Aves Chico, S.L. per al subministrament dels
següents lots de l’expedient núm. 000014/2013-CNT, per a la contractació del subministrament
de productes varis d’alimentació per a diferents centres del Consell d’Eivissa (Hospital
Residència Cas Serres, Centre de Menors Sa Coma, Campament de Cala Jondal, Escoleta
Santa Eulària, Escoleta Ses Païsses i Escoleta de Cas Serres:
Lot 1.

Congelats i varis d’alimentació.

Lot 2.

Productes de carn i xarcuteria.

Lot 4.

Ous i derivats.

Lot 5.

Llet.

Lot 6.

Formatge, nata i mantega.
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Aquest contracte es va formalitzar en data 5 de maig de 2014, amb una durada inicial d’1 any,
prorrogable 1 any més.
Havent d’acabar el contracte, es va tramitar un nou contracte per al subministrament de
productes d’alimentació per als mateixos centres del Consell Insular d’Eivissa en l’expedient
núm. 000014/2013-CNT, que es va formalitzar en data 11 d’octubre de 2016.
Vistos els productes objecte dels esmentats lots, era absolutament imprescindible continuar el
subministrament d’aquests productes; així, malgrat que el contracte anterior ja s’hagués
esgotat, des de l’Hospital Residència Assistida vàrem continuar efectuant les comandes de
productes alimentaris a aquesta empresa fins a l’adjudicació de nous contractes per als
diferents lots, motiu pel qual hi ha factures presentades per subministraments efectuats fora del
termini del contracte signat amb l’empresa AVES CHICO, S.L.
Aquestes factures, per un import total de 49.931,38 euros, són:
FR-/9595,

de data 30/06/2016,

per 566,17.-

FR-/9607,

de data 30/06/2016,

per 1.175,20.-

FR-/10026,

de data 30/06/2016,

per 10.217,66.-

FR-/10032,

de data 30/06/2016,

per 5.049,39.-

FR-/12238,

de data 31/07/2016,

per 304,86.-

FR-/12658,

de data 31/07/2016,

per 11.898,26.-

FR-/12664,

de data 31/07/2016,

per 4.375,86.-

FR-2/12250,

de data 31/07/2016,

per 613,60.-

FR-/14960,

de data 31/08/2016,

per 253,99.-

FR-/14972,

de data 31/08/2016,

per 1.840,80.-

FR-/15375,

de data 31/08/2016,

per 7.447,47.-

FR-/15381,

de data 31/08/2016,

per 5.169,04.-

FR-17394,

de data 30/09/2016,

per 405,48.-

FR-/17407,

de data 30/09/2016,

per 613,60.-

Per tot el que s’exposa anteriorment, s’informa favorablement sobre el pagament de les factures
abans relacionades, per un import total de 49.931,38.-, que estan fora de contracte per les raons
exposades anteriorment.»
Vist que en data 18 d’abril de 2018, la cap de Secció de l’Oficina de la Dona va emetre el següent
inform:
«En data 21 d’abril de 2014 es va aprovar en Consell Executiu adjudicar a l’empresa AVES
CHICO, S.L. el subministrament de productes varis d’alimentació (núm. d’expedient 14/2013-
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CNT). Aquesta adjudicació va tenir una durada d’un any prorrogable per un any més, sent la seua
finalització al mes d’abril de 2016.
Un cop finalitzat el contracte amb aquesta empresa, encara no s’havien finalitzat les gestions per
tal de realitzar una nova adjudicació. Atès que les llars d’acollida per a dones víctimes de violència
de gènere i els seus fills/filles és un servei d’allotjament que dóna atenció 24 hores, i on es
cobreixen les seues necessitats bàsiques d’alimentació i higiene personal, per tal de cobrir
aquestes, va ser imprescindible continuar realitzant les comandes amb la mateixa empresa fins
que s’acabàs la tramitació de l’expedient d’adjudicació.
Per la qual cosa s’informa favorablement sobre el pagament de les factures abans esmentats a
AVES CHICO, S.L. per import total de 10,27,54 euros que estan fora de contracte per les raons
exposades anteriorment.
De tot el que inform als efectes oportuns».
Vist que en data 13 d’abril de 2018, el cap de Secció del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut, va emetre el següent informe:
«En resposta al seu escrit de data 23 de gener de 2018, sol·licitant informe en relació amb la nota
d’objecció de l’interventor general del Consell Insular d’Eivissa de data 18 de gener de 2018, en
referència a les següents factures de l’empresa AVES CHICO, S.L., corresponent a l’any 2016 (76
factures adreçades a les escoletes d’educació infantil –Cas Serres, Ses Païsses i Es Fameliar–,
per import de 6.984,17 euros i 9 factures adreçades al Campament de Cala Jondal per import de
7.083,51 euros), el cap de Secció sotasignat informa que totes aquestes despeses responen a la
necessitat de subministrament de productes d’alimentació per donar servei de menjador tant a les
tres escoletes d’educació infantil (amb una mitjana aproximada de 100 nens i nenes diàries) i al
campament de Cala Jondal (amb una mitjana aproximada de 120 persones diàries.
Tant el servei d’educació infantil com el servei d’atenció a la joventut són serveis essencials
d’atenció a les persones que inclouen el servei de menjador, per la qual cosa és imprescindible
comptar amb els productes d’alimentació necessaris per poder desenvolupar-los correctament.
Es per això que el funcionari que subscriu informa favorablement sobre el pagament de les
esmentades factures adreçades a les escoletes d’educació infantil i al campament de Cala Jondal,
gestionats per aquest Consell Insular, per un import total de 14,067,68 euros».
Vist l’article 217.2a del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix que
correspon al Ple de l’entitat, ja que l’objecció és en relació amb la no-existència de crèdit i suficient a
les partides, ja que corresponen a l’exercici 2016 i aquest exercici ja es troba liquidat i tancat.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’article 52.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa,
el president del Consell Insular d’Eivissa eleva al Ple del Consell Insular d’Eivissa la següent
PROPOSTA:
1. Resoldre la discrepància de l’interventor general del Consell Insular d’Eivissa, de data 18 de gener
de 2018, de conformitat amb l’article 217.1 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals
2/2004, de 5 de març.
2. Procedir al pagament de les factures per import total de 69.270,07 euros a AVES CHICO, S.L.,
amb CIF B07121619, corresponents al subministrament de productes d’alimentació amb càrrec a les
següents partides pressupostàries:
2312-22105 Servei de Menors, productes d’alimentació, per import de 4.243,47 euros.
2311-22105 Oficina de la Dona, productes d’alimentació, per import de 1.027,54 euros.
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3120-22105 HRA Cas Serres, productes d’alimentació, per import de 49.931,38 euros.
3230-22105 Educació, productes d’alimentació, per import de 6.984,17 euros.
3371-22105 Campament de Cala Jondal, productes d’alimentació, per import de 7.083,51 euros.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=4
Finalitzat el debat, vista la nota d’objecció de la Intervenció del Consell Insular i vista la
proposta del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda que, malgrat la dita
nota d’objecció, proposa el pagament de les factures pendents que consten a l’expedient i
que integren el procediment de resolució de discrepàncies (expedient núm.
2018/00004228A), els consellers i les conselleres estimen la proposta del conseller, amb el
resultat de la votació que es dóna a continuació:
El president dóna pas a la votació de la proposta, que s’aprova amb 7 vots a favor (Sr.
Torres, Sra. Díaz, Sr. Juan Ferragut i Sra. Marí, pel Grup PSOE -4-, i Sra. de Sans, Sr.
Vericad i Sra. Jurado, pel Grup Podem-Guanyem Eivissa -3-) i 5 abstencions del Sr. Juan
Guasch, la Sra. Costa, la Sra. Domínguez, el Sr. Roig i la Sra. Torres, pel Grup Popular.
- Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda en relació
amb l’expedient de reconeixement extrajudicial de deute núm. 2018/00004191N
Havent-se presentat una proposta, del tenor següent:
“Vista la nota d’objecció de la Intervenció de data 18 d’abril de 2018 en relació amb l’expedient per al
reconeixement extrajudicial de deute 3/2018 per import de 182.107,29 €, de conformitat amb el que
disposa l’article 217.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el que disposa
l’article 60.2 del RD 500/1900, de 20 d’abril, i atès que no existeix crèdit al pressupost a què fan
referència les despeses produïdes i que corresponen a serveis prestats o subministraments efectuats,
el pagament dels quals és ineludible per a aquesta Administració, el conseller que subscriu
PROPOSA
L’aprovació pel Ple d’aquest Consell Insular d’Eivissa del reconeixement extrajudicial de deute de les
despeses que figuren detallades a l’expedient 3/2018 per import de 182.107,29 €.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=5
Finalitzat el debat, vista la nota d’objecció de la Intervenció del Consell Insular i vista la
proposta del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda que, malgrat la dita
nota d’objecció, proposa el pagament de les factures pendents que consten a l’expedient i
que integren el reconeixement extrajudicial de deute 3/2018, els consellers i les conselleres
estimen la proposta del conseller, amb el resultat de la votació que es dóna a continuació:
El president dóna pas a la votació de la proposta, que s’aprova amb 7 vots a favor (Sr.
Torres, Sra. Díaz, Sr. Juan Ferragut i Sra. Marí, pel Grup PSOE -4-, i Sra. de Sans, Sr.
Vericad i Sra. Jurado, pel Grup Podem-Guanyem Eivissa -3-) i 5 abstencions del Sr. Juan
Guasch, la Sra. Costa, la Sra. Domínguez, el Sr. Roig i la Sra. Torres, pel Grup Popular.
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En relació amb els expedients de convalidació de despeses per omissió de fiscalització
prèvia que es tractaran a continuació, s’acorda que es faci el debat i la votació conjuntament.
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004400Z
Havent-se presentat una proposta de Presidència, del tenor següent:
“Vist l’expedient que consta a Presidència per dur a terme el procediment de convalidació de
despeses per omissió de fiscalització prèvia, corresponent a determinades factures emeses per Diario
de Ibiza, SA, per serveis prestats a aquest Consell per publicitat institucional i per import total de
42.069,08 euros.
Vist que en data 16 d’abril de 2018 el cap de Comunicació, a sol·licitud verbal de la secretària tècnica
de Presidència, Transparència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana, va emetre informe del
següent tenor literal:
«En relació amb l’expedient per a la convalidació de despeses per omissió de fiscalització prèvia
corresponent a determinades factures de Diario de Ibiza, a petició verbal de data 13 d’abril de
2018 de la secretària tècnica de Presidència, Transparència, Bon Govern, TIC i Participació
Ciutadana, des de l’Oficina de Comunicació s’emet aquest informe:
En data 26 de juliol de 2017 el cap de Comunicació, amb el vistiplau del secretari tècnic de
Presidència, Transparència, Bon Govern, TIC i Participació, va emetre informe dirigit a la
Intervenció respecte a la contractació de publicitat amb l’empresa Diario de Ibiza atenent a la
finalització del contracte amb la referida empresa i informant de l’estat de la tramitació del nou
contracte.
En data 21 de setembre de 2017 l’interventor general del Consell Insular d’Eivissa va emetre
informe amb relació a part de les factures que es detallen en aquest informe perquè aquesta
Oficina de Comunicació informàs en relació amb els aspectes que apareixen al referit informe de la
Intervenció.
En data 14 d’abril de 2018 les factures que a continuació es detallen es troben pendents de
pagament:
Factura núm. P/2017/0000738 per un import de 1.452,00 euros per publicitat Consell inserción
bodas papel + web - 30/04/2017.
Factura núm. P/2017/0000812 per un import de 1.803,38 euros per publicitat
CONSELL...CANVIAM EL XIP - 01/04/2017 - 02/04/2017 - 03/04/2017 - 01/04/2017 02/04/2017 - 03/04/2017.
Factura núm. P/2017/0000813 per un import de 1.258,40 euros per publicitat CONSELL...FIRA DE
SA LLAGOSTA - 08/04/2017.
Factura núm. P/2017/0000814 per un import
CONSELL...AUTOCONSUM CHARLA - 09/04/2017.

de

336,48

euros

per

publicitat

Factura núm. P/2017/0000815 per un import de 564,83 euros per publicitat CONSELL...FASHION
REVOLUTION DAY - 23/04/2017.
Factura núm. P/2017/0000816 per un import de 781,66 euros per
CONSELL...JORNADAS GASTRONOMÍA PITIUSA - 16/04/2017 - 19/04/2017.
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Factura núm. P/2017/0000817 per un import de 168,24 euros per CONSELL...ANUNCI BOIB 22/04/2017.
Factura núm. P/2017/0000818 per un import de 420,60 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...DÍA DE LA MADRE - 30/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000124 per un import de 493,78 euros per publicitat
CONSELL...TRANSPORT PÚBLIC - 01/04/2017 - 02/04/2017 - 03/04/2017 - 04/04/2017 05/04/2017 - 06/04/2017 - 07/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000125 per un import de 740,52 euros per publicitat CONSELL...ESPAIS
OBERTS A ESTUDIANTS - 13/04/2017 - 14/04/2017 - 15/04/2017 - 16/04/2017 - 17/04/2017 18/04/2017 - 19/04/2017 - 20/04/2017 - 21/04/2017 - 22/04/2017 - 23/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000127 per un import de 726,00 euros per publicitat CONSELL...JORNADA
MOBILITAT CICLISTA - 20/04/2017 - 21/04/2017 - 22/04/2017 - 23/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000128 per un import de 1.936,05 euros per publicitat CAMPAÑA
ALQUILERES TURÍSTICOS - 12/04/2017 - 13/04/2017 - 14/04/2017 - 15/04/2017 16/04/2017 - 17/04/2017 - 18/04/2017 - 19/04/2017 - 20/04/2017 - 21/04/2017 - 22/04/2017 23/04/2017 - 24/04/2017 - 25/04/2017 - 26/04/2017 - 27/04/2017 - 28/04/2017 - 29/04/2017 30/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000126 per un import de 487,87 euros per publicitat CONSELL...FASHION
REVOLUTION DAY - 18/04/2017 - 19/04/2017 - 20/04/2017 - 21/04/2017 - 22/04/2017 23/04/2017 - 24/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000178 per un import de 116,16 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...ADLIB - 19/05/2017 - 20/05/2017.
Factura núm. M/2017/0000179 per un import de 1.234,19 euros per publicitat CONSELL...MODA
ADLIB - 15/05/2017 - 16/05/2017 - 17/05/2017 - 18/05/2017 - 19/05/2017 - 20/05/2017 21/05/2017.
Factura núm. M/2017/0000180 per un import de 387,18 euros per publicitat CONSELL...CASAL
ENTITATS - 29/05/2017 - 30/05/2017 - 31/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001117 per un import de 420,60 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...DÍA DE LA MADRE - 01/05/2017 - _ / Publicidad: A0000259583 Tamaño: 2X5
CONSELL INSULAR...DÍA DE LA MADRE - 01/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001118 per un import de 144,43 euros per publicació CONSELL D’EIVISSA
- ANUNCI APROVACIÓ NORMA TERRITORIAL CAUTELAR 03/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001120 per un import de 658,24 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...ADLIB - 19/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001121 per un import de 551,76 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...ADLIB - 20/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001122 per un import de 609,84 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...ADLIB - 18/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001123 per un import de 1.089,00 euros per publicitat CONSELL...IBIZA
SPORTIVA - 20/05/2017 - 21/05/2017 – 22/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001124 per un import de 216,64 euros per publicitat CONSELL...AJUDES
L’ÀMBIT RURAL I RAMADER - 19/05/2017.
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Factura

núm.

M/2017/0000251

per

un

CONSELL...PLATGES CONNECTADES
08/06/2017 - 09/06/2017 - 10/06/2017
14/06/2017 - 15/06/2017 - 16/06/2017
20/06/2017 - 21/06/2017 - 22/06/2017
26/06/2017 - 27/06/2017.

import

-

de

2.369,66

05/06/2017
11/06/2017
17/06/2017
23/06/2017

-

euros

06/06/2017
12/06/2017
18/06/2017
24/06/2017

per

-

publicitat

07/06/2017
13/06/2017
19/06/2017
25/06/2017

-

Factura núm. M/2017/0000252 per un import de 1.548,75 euros per publicitat CONSELL...CASAL
ENTITATS - 01/06/2017 - 02/06/2017 - 03/06/2017 - 04/06/2017 - 05/06/2017 - 06/06/2017 07/06/2017 - 08/06/2017 - 09/06/2017 - 10/06/2017 - 11/06/2017 - 12/06/2017.
Factura núm. P/2017/0001577 per un import de 1.452,00 euros per publicitat CONSELL...SABORS
- 23/07/2017.
Factura núm. P/2017/0001782 per un import de 144,43 euros per publicitat CONSELL...AJUDES
PER ESTUDIANTS - 07/07/2017.
Factura núm. P/2017/0001784 per un import de 168,24 euros per publicitat CONSELL...AJUDES
PER SECTOR DE LA CAÇA - 22/07/2017.
Factura núm. P/2017/0001785 per un import de 252,36 euros
CONSELL...PROMOCIÓ L’ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA - 23/07/2017.

per

publicitat

Factura núm. M/2017/0000311 per un import de 677,60 euros per publicitat CONVOCATÒRIA
DELS PREMIS VUIT D’AGOST...CONSELL - 03/07/2017 - 04/07/2017 - 05/07/2017 06/07/2017 - 07/07/2017 - 08/07/2017 - 09/07/2017.
Factura núm. P/2017/0001720 per un import de 5.445,00 euros per publicitat CONSELL
CONTRAPORTADA TURISMO - 31/07/2017.
Factura núm. P/2017/0002108 per un import de 934,12 euros per publicitat CONSELL...NITS DE
TANIT - 15/08/2017.
Factura núm. P/2017/0002620 per un import de 781,66 euros per publicitat III CONGRESO
HABITATGES TURÍSTICS VACACIONALS - 20/10/2017 - 22/10/2017.
Factura núm. M/2017/0000503 per un import de 1.868,24 euros per publicitat CONSELL A LA
PLAZA...IMPRESIONES WEB - 24/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002586 per un import de 1.331,48 euros per publicitat CONSELL...I
JORNADA TURISME SOSTENIBLE - 08/10/2017.
Factura núm. P/2017/0002739 per un import de 832,48 euros per publicitat CONSELL...ADLIB 24/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002756 per un import de 1.258,40 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...MIELES - 26/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002757 per un import de 1.626,24 euros per publicitat CONSELL...SABORS
- 26/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002870 per un import de 144,43 euros per publicitat CONSELL...PREMIS A
L’ESPORT D’EIVISSA - 08/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002871 per un import de 216,64 euros per publicitat CONSELL...JORNADA
INFORMATIVA XYLELLA FASTIDIOSA - 10/11/2017.
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Factura núm. P/2017/0002872 per un import de 577,70 euros per publicitat CONSELL...CHARLAS
INFORMATIVAS XYLELLA - 14/11/2017 - 16/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002873 per un import de 168,24 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...COLLES I GRUPS DE BALL - 19/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002874 per un import de 1.481,04 euros per publicitat CLUB DIARIO...SOM
PAGÈS - 27/11/2017 - 29/11/2017 - 30/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002875 per un import de 1.258,40 euros per publicitat CONSELL...RELEVO
GENERACIONAL - 25/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002876 per un
CONSELL...COMUNICADO - 25/11/2017.

import

de

934,12

euros

per

publicitat

En data 24 de febrer de 2017 va finalitzar el contracte entre el Consell Insular i l’empresa Diario de
Ibiza S.A. per a insercions publicitàries en format paper i digital. Tot i que les feines administratives
es varen posar en marxa en un temps prudencial, per motius diversos, el nou contracte subscrit
entre el Consell Insular i Diario de Ibiza S.A. va entrar en vigor el passat 30 de novembre de 2017,
durant el període de temps comprès entre ambdós contractes ha estat necessari dur a terme
diverses campanyes publicitàries en relació amb iniciatives i activitats dutes a terme des del
Consell Insular, així com anuncis oficials d’obligada publicació en un mitjà local de màxima difusió
en format paper.
En aquest aspecte, la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes
Balears, a la seua Exposició de motius estableix que cal que «... els ciutadans tenguin a l’abast la
informació necessària sobre els valors i principis constitucionals i estatutaris, sobre els seus drets i
deures, i sobre les polítiques i els serveis públics. La publicitat institucional és, en una societat
moderna, el mitjà adequat per fer arribar als ciutadans aquesta informació. Així, la publicitat
institucional compleix un fi d’interès general i, per tant, pot ser considerada com un autèntic servei
públic.»
D’altra banda, l’article 6 de l’apartat 2 de l’esmentada llei estableix: «Per a la determinació dels
mitjans de difusió a cada campanya publicitària i per a la distribució de la inversió entre ells, només
es tendran en compte els criteris objectius, d’abast territorial, de difusió de cada mitjà i de cost
econòmic. A les campanyes adreçades només a un segment de la població, es tendran en compte
de manera destacada l’ús de la llengua, la capacitat de difusió de cada mitjà o la seua adaptació al
públic objectiu de l’acció publicitària».
Tal com es va desenvolupar a l’informe de data 26 de juliol de 2017, Diario de Ibiza és el periòdic
d’àmbit local amb major difusió a l’illa d’Eivissa, i amb una quota de mercat superior a la resta de
periòdics locals.
És per l’anterior que, en el cas de qualsevol campanya publicitària duta a terme pel Consell
Insular, és necessari comptar amb l’esmentat mitjà a fi d’assolir un grau de difusió suficient i,
d’altra banda, en el cas d’anuncis oficials, esdevenia obligatòria la seua publicació al diari de major
difusió, en aquest cas, Diario de Ibiza.
Per la qual cosa les anteriors factures detallades estan fora de contracte per les raons exposades,
però han de ser abonades atès que el servei s’ha realitzat de conformitat durant els mesos
compresos entre el 30 d’abril i el 30 de novembre de 2017 i estan aplicades les mateixes tarifes
que s’apliquen a les factures dins dels contractes.»
Vist que en data 24 d’abril de 2018, l’interventor general del Consell d’Eivissa va emetre informe del
següent tenor literal:
«Habiéndose solicitado el abono de las 45 facturas de Diario de Ibiza S.A. por un importe total de
42.069,08 €, por los servicios prestados a este Consell por Publicidad de este Consel Insular
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d’Eivissa, y de conformidad con lo previsto en la Resolución de 10 de julio de 2015 de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas y en el Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de la Fiscalización Previa siendo ésta preceptiva aprobado por el Pleno del Consell en
sesión celebrada el día 29 de mayo de 2015, se emite el presente informe, que, de conformidad
con la normativa aplicable, no tiene efectos de fiscalización previa, en vase a:
1º.- El Cap de Comunicació, causante del gasto, ha informado de las actuaciones que llevó a
cabo, y que no se suscribió contrato escrito, sino que se hizo verbalmente.
2º.- El Cap de Comunicació reconoce que se ha prestado el servicio por parte del proveedor,
dando conformidad al precio facturado.
3º.- Dada cuenta que se ha prestado un servicio a este Consell, y que el precio ha sido
conformado por funcionario competente de este Consell Insular, y por el principio del no
enriquecimiento injusto, el proveedor citado tendrá derecho a percibir el importe de la
contraprestación correspondiente por el servicio prestado.
El presente informe no tiene efectos de fiscalización del gasto, sino que de acuerdo con el artículo
60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril y con el «Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de Fiscalización Previa siendo esta preceptiva», le corresponde al Pleno la aprobación
del mismo.»
Vist que l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos estableix que correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de
crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, en relació amb el previst a l’article 8.u de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article 58.1 del Reglament orgànic del Consell
Insular d’Eivissa, pel que fa a les atribucions del Ple.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa,
el president eleva al Ple del Consell d’Eivissa la següent
PROPOSTA:
Procedir a la convalidació de la despesa per omissió de fiscalització prèvia al pagament de les
següents factures:
Factura núm. P/2017/0000738 per un import de 1.452,00 euros per publicitat Consell inserción bodas
papel + web - 30/04/2017.
Factura núm. P/2017/0000812 per un import de 1.803,38 euros per publicitat CONSELL...CANVIAM
EL XIP - 01/04/2017 - 02/04/2017 - 03/04/2017 - 01/04/2017 - 02/04/2017 - 03/04/2017.
Factura núm. P/2017/0000813 per un import de 1.258,40 euros per publicitat CONSELL...FIRA DE SA
LLAGOSTA - 08/04/2017.
Factura
núm.
P/2017/0000814
per
un
import
CONSELL...AUTOCONSUM CHARLA - 09/04/2017.

de

336,48

euros

per

publicitat

Factura núm. P/2017/0000815 per un import de 564,83 euros per publicitat CONSELL...FASHION
REVOLUTION DAY - 23/04/2017.
Factura núm. P/2017/0000816 per un import de 781,66 euros per publicitat CONSELL...JORNADAS
GASTRONOMÍA PITIUSA - 16/04/2017 - 19/04/2017.
Factura núm. P/2017/0000817 per un import de 168,24 euros per CONSELL...ANUNCI BOIB 22/04/2017.
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Factura núm. P/2017/0000818 per un import de 420,60 euros per publicitat CONSELL INSULAR...DÍA
DE LA MADRE - 30/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000124 per un import de 493,78 euros per publicitat CONSELL...TRANSPORT
PÚBLIC - 01/04/2017 - 02/04/2017 - 03/04/2017 - 04/04/2017 - 05/04/2017 - 06/04/2017 07/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000125 per un import de 740,52 euros per publicitat CONSELL...ESPAIS
OBERTS A ESTUDIANTS - 13/04/2017 - 14/04/2017 - 15/04/2017 - 16/04/2017 - 17/04/2017 18/04/2017 - 19/04/2017 - 20/04/2017 - 21/04/2017 - 22/04/2017 - 23/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000127 per un import de 726,00 euros per publicitat CONSELL...JORNADA
MOBILITAT CICLISTA - 20/04/2017 - 21/04/2017 - 22/04/2017 - 23/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000128 per un import de 1.936,05 euros per publicitat CAMPAÑA
ALQUILERES TURÍSTICOS - 12/04/2017 - 13/04/2017 - 14/04/2017 - 15/04/2017 - 16/04/2017 17/04/2017 - 18/04/2017 - 19/04/2017 - 20/04/2017 - 21/04/2017 - 22/04/2017 - 23/04/2017 24/04/2017 - 25/04/2017 - 26/04/2017 - 27/04/2017 - 28/04/2017 - 29/04/2017 - 30/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000126 per un import de 487,87 euros per publicitat CONSELL...FASHION
REVOLUTION DAY - 18/04/2017 - 19/04/2017 - 20/04/2017 - 21/04/2017 - 22/04/2017 23/04/2017 - 24/04/2017.
Factura núm. M/2017/0000178 per un import de 116,16 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...ADLIB - 19/05/2017 - 20/05/2017.
Factura núm. M/2017/0000179 per un import de 1.234,19 euros per publicitat CONSELL...MODA
ADLIB - 15/05/2017 - 16/05/2017 - 17/05/2017 - 18/05/2017 - 19/05/2017 - 20/05/2017 21/05/2017.
Factura núm. M/2017/0000180 per un import de 387,18 euros per publicitat CONSELL...CASAL
ENTITATS - 29/05/2017 - 30/05/2017 - 31/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001117 per un import de 420,60 euros per publicitat CONSELL INSULAR...DÍA
DE LA MADRE - 01/05/2017 - _ / Publicidad: A0000259583 Tamaño: 2X5 CONSELL
INSULAR...DÍA DE LA MADRE - 01/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001118 per un import de 144,43 euros per publicació CONSELL D’EIVISSA ANUNCI APROVACIÓ NORMA TERRITORIAL CAUTELAR 03/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001120 per un import de 658,24 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...ADLIB - 19/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001121 per un import de 551,76 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...ADLIB - 20/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001122 per un import de 609,84 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...ADLIB - 18/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001123 per un import de 1.089,00 euros per publicitat CONSELL ...IBIZA
SPORTIVA - 20/05/2017 - 21/05/2017 - 22/05/2017.
Factura núm. P/2017/0001124 per un import de 216,64 euros per publicitat CONSELL...AJUDES
L’ÀMBIT RURAL I RAMADER - 19/05/2017.
Factura núm. M/2017/0000251 per un import de 2.369,66 euros per publicitat CONSELL...PLATGES
CONNECTADES - 05/06/2017 - 06/06/2017 - 07/06/2017 - 08/06/2017 - 09/06/2017 - 10/06/2017
- 11/06/2017 - 12/06/2017 - 13/06/2017 - 14/06/2017 - 15/06/2017 - 16/06/2017 - 17/06/2017 -
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18/06/2017 - 19/06/2017 - 20/06/2017 - 21/06/2017 - 22/06/2017 - 23/06/2017 - 24/06/2017 25/06/2017 - 26/06/2017 - 27/06/2017.
Factura núm. M/2017/0000252 per un import de 1.548,75 euros per publicitat CONSELL...CASAL
ENTITATS - 01/06/2017 - 02/06/2017 - 03/06/2017 - 04/06/2017 - 05/06/2017 - 06/06/2017 07/06/2017 - 08/06/2017 - 09/06/2017 - 10/06/2017 - 11/06/2017 - 12/06/2017.
Factura núm. P/2017/0001577 per un import de 1.452,00 euros per publicitat CONSELL...SABORS 23/07/2017.
Factura núm. P/2017/0001782 per un import de 144,43 euros per publicitat CONSELL...AJUDES PER
ESTUDIANTS - 07/07/2017.
Factura núm. P/2017/0001784 per un import de 168,24 euros per publicitat CONSELL...AJUDES PER
SECTOR DE LA CAÇA - 22/07/2017.
Factura núm. P/2017/0001785 per un import de 252,36 euros per publicitat CONSELL...PROMOCIÓ
L’ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA - 23/07/2017.
Factura núm. M/2017/0000311 per un import de 677,60 euros per publicitat CONVOCATÒRIA DELS
PREMIS VUIT D’AGOST...CONSELL - 03/07/2017 - 04/07/2017 - 05/07/2017 - 06/07/2017 07/07/2017 - 08/07/2017 - 09/07/2017.
Factura núm. P/2017/0001720 per un import de 5.445,00 euros per publicitat CONSELL
CONTRAPORTADA TURISMO - 31/07/2017.
Factura núm. P/2017/0002108 per un import de 934,12 euros per publicitat CONSELL...NITS DE
TANIT - 15/08/2017.
Factura núm. P/2017/0002620 per un import de 781,66 euros per publicitat III CONGRESO
HABITATGES TURÍSTICS VACACIONALS - 20/10/2017 - 22/10/2017.
Factura núm. M/2017/0000503 per un import de 1.868,24 euros per publicitat CONSELL A LA
PLAZA...IMPRESIONES WEB - 24/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002586 per un import de 1.331,48 euros per publicitat CONSELL...I JORNADA
TURISME SOSTENIBLE - 08/10/2017.
Factura núm. P/2017/0002739 per un import de 832,48 euros per publicitat CONSELL...ADLIB 24/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002756 per un import de 1.258,40 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...MIELES - 26/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002757 per un import de 1.626,24 euros per publicitat CONSELL...SABORS 26/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002870 per un import de 144,43 euros per publicitat CONSELL...PREMIS A
L’ESPORT D’EIVISSA - 08/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002871 per un import de 216,64 euros per publicitat CONSELL...JORNADA
INFORMATIVA XYLELLA FASTIDIOSA - 10/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002872 per un import de 577,70 euros per publicitat CONSELL...CHARLAS
INFORMATIVAS XYLELLA - 14/11/2017 - 16/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002873 per un import de 168,24 euros per publicitat CONSELL
INSULAR...COLLES I GRUPS DE BALL - 19/11/2017.
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Factura núm. P/2017/0002874 per un import de 1.481,04 euros per publicitat CLUB DIARIO...SOM
PAGÈS - 27/11/2017 - 29/11/2017 - 30/11/2017.
Factura núm. P/2017/0002875 per un import de 1.258,40 euros per publicitat CONSELL...RELEVO
GENERACIONAL - 25/11/2017.
Factura
núm.
P/2017/0002876
per
un
CONSELL...COMUNICADO - 25/11/2017.

import

de

934,12

euros

per

publicitat

per import total de 42.069,08 euros a Diario de Ibiza, S.A., amb CIF A07433444, corresponents a
publicitat institucional del Consell Insular d’Eivissa.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=6
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004405L
Havent-se presentat una proposta de Presidència, del tenor següent:
“Vist l’expedient que consta a Presidència per dur a terme el procediment de convalidació de
despeses per omissió de fiscalització prèvia, corresponent a determinades factures emeses per
Periódico de Ibiza y Formentera, SLU, per serveis prestats a aquest Consell per publicitat institucional
i per import total de 37.645,52 euros.
Vist que en data 17 d’abril de 2018 el cap de Comunicació, a sol·licitud verbal de la secretària tècnica
de Presidència, Transparència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana, va emetre informe del
següent tenor literal:
«En relació amb l’expedient per a la convalidació de despeses per omissió de fiscalització prèvia
corresponent a determinades factures d’El Periódico de Ibiza y Formentera, a petició verbal de
data 16 d’abril de 2018 de la secretària tècnica de Presidència, Bon Govern, TIC i Participació
Ciutadana, des de l’Oficina de Comunicació s’emet aquest informe:
Durant l’any 2017 des del Departament de Comunicació es va contractar tot un seguit d’insercions
publicitàries a El Periódico de Ibiza y Formentera. Tot i que durant l’any es varen posar en marxa
les tasques per a la signatura d’un contracte amb l’esmentat mitjà de comunicació, per motius
diversos l’entrada en vigor d’aquest no va ser possible fins al 26 de gener de 2018.
Fins a l’entrada en vigor de l’esmentat contracte, i tot haver-se esgotat el límit corresponent al
contracte menor, ha estat necessari dur a terme diverses campanyes publicitàries en relació amb
iniciatives i activitats dutes a termes del Consell Insular, així com diversos anuncis oficials.
En data 21 de setembre de 2017 l’interventor general del Consell Insular d’Eivissa va emetre
informe amb relació a part de les factures que es detallen en aquest informe perquè aquesta
Oficina de Comunicació informàs en relació amb els aspectes que apareixen al referit informe de la
Intervenció.
En data 14 d’abril de 2018 les factures que a continuació es detallen es troben pendents de
pagament:
Factura núm. M/6596 per un import de 358,16 euros per publicitat CONSELL EIVISSA
PROTECCIÓ POSIDÒNIA / DIA 04 JUNY.
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Factura núm. M/6600 per un import de 908,71 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA BUS
BENIRRÀS / DIA 03 JUNY.
Factura núm. M/6762 per un import de 707,85 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA DECL.
AMBIENTAL / DIA 08 DE JULIOL 2017. PLA DIRECTOR SECTORIAL CARRETERES.
Factura núm. M/6763 per un import de 179,08 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA AJUDES
ECONÒMIQUES / DIA 23 DE JULIOL 2017. PROMOCIÓ ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA.
Factura núm. M/6769 per un import de 157,30 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA AJUDES
CAÇA / DIA 22 DE JULIOL 2017.
Factura núm. M/6766 per un import de 157,30 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA AJUTS
ESTUDIANTS / DIA 07 DE JULIOL 2017.
Factura núm. M/6961 per un import de 1.415,70 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA NITS
DE TANIT.
Factura núm. M/7282 per un import de 672,76 euros per publicitat III CONGRESO VIVIENDA
TURÍSTICA / DIA 20 OCTUBRE / DIA 22 OCTUBRE.
Factura núm. M/7291 per un import de 371,71 euros per publicitat FIRA ESTOCS EIVISSA 17 /
DIA 07 OCTUBRE.
Factura núm. M/7290 per un import de 1.277,76 euros per publicitat CONSELL EIVISSA
JORNADA TURISME SOSTENIBLE / DIA 08 OCTUBRE.
Factura núm. M/7453 per un import de 179,08 euros per publicitat AJUDES BALL PAGÈS / DIA 19
NOVEMBRE 17.
Factura núm. M/7454 per un import de 235,95 euros per publicitat CONSELL EIVISSA CHARLA
XYLELLA / DIA 10 NOVEMBRE 17.
Factura núm. M/7458 per un import de 629,20 euros per publicitat CONSELL EIVISSA XYLELLA
2017 / DIES 14 I 16 NOVEMBRE 17.
Factura núm. M/7462 per un import de 908,71 euros per publicitat CONSELL FORMACIÓ
FITOSANITARIS / DIA 25 NOVEMBRE 17.
Factura núm. M/7464 per un import de 157,30 euros per publicitat CONSELL EIVISSA PREMIS
ESPORT / DIA 08 NOVEMBRE 17.
Factura núm. D/724 per un import de 348,48 euros per publicitat online DIVERESPAI / PORTADA
WWW.PERIODICODEIBIZA.ES / PERÍODE DEL 25 DESEMBRE 2017 AL 03 DE GENER
2018.
Factura núm. D/725 per un import de 275,88 euros per publicitat online JORNADES
VOLUNTÀRIES / PORTADA WWW.PERIODICODEIBIZA.ES / PERÍODE DEL 06 AL 15 DE
DESEMBRE 2017.
Factura núm. M/7663 per un import de 3.085,50 euros per publicitat CONSELL EIVISSA
DIVERESPAI / CONSELL EIVISSA NADAL EN BUS.
Factura núm. M/7664 per un import de 1.513,71 euros per publicitat CONSELL JORNADES
VOLUNTÀRIES.
Factura núm. M/7668 per un import de 3.984,29 euros per publicitat CONSELL TRANSPORT
PÚBLIC / CONSELL NADAL EN BUS.
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Factura núm. D/738 per un import de 1.586,31 euros per publicitat T-JOVE DIGITAL DEL 09 AL 31
GENER 2018.
Factura núm. M/7763 per un import de 1.011,86 euros per publicitat CONSELL EIVISSA SANT
ANTONI / DIA 17 GENER 2018.
Factura núm. M/7762 per un import de 1.906,66 euros per publicitat / DIA 20 GENER 2018.
Factura núm. M/7770 per un import de 6.743,63 euros per publicitat DOBLE PÁGINA FITUR / DIA
21 GENER 2018 / PÁGINA FITUR 1 / DIA 19 GENER 2018.
Factura núm. M/7786 per un import de 8.872,63 euros per publicitat CONSELL EIVISSA T-JOVE /
CONSELL EIVISSA T-JOVE MEDIA COL.
En aquest aspecte, la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes
Balears, a la seua Exposició de motius estableix que cal que “...els ciutadans tenguin a l’abast la
informació necessària sobre els valors i principis constitucionals i estatutaris, sobre els seus drets i
deures, i sobre les polítiques i els serveis públics. La publicitat institucional és, en una societat
moderna, el mitjà adequat per fer arribar als ciutadans aquesta informació. Així, la publicitat
institucional compleix un fi d’interès general i, per tant, pot ser considerada com un autèntic servei
públic.”
D’altra banda, l’article 6 de l’apartat 2 de l’esmentada llei estableix: “Per a la determinació dels
mitjans de difusió a cada campanya publicitària i per a la distribució de la inversió entre ells, només
es tendran en compte criteris objectius, d’abast territorial, de difusió de cada mitjà i de cost
econòmic. A les campanyes adreçades només a un segment de la població es tendran en compte
de manera destacada l’ús de la llengua, la capacitat de difusió de cada mitjà o la seua adaptació al
públic objectiu de l’acció publicitària”.
Periódico de Ibiza y Formentera és la segona empresa amb major audiència de mitjans de
comunicació en premsa escrita de l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, amb un total de 2.323
exemplars diaris, segons les dades de 2017 que elabora l’OJD-Información y Control de
Publicaciones. Això suposa el 36 % respecte al total d’aquesta tipologia de mitjans.
Per la qual cosa les anteriors factures detallades estan fora de contracte per les raons exposades,
però han de ser abonades atès que el servei s’ha realitzat de conformitat durant els mesos
compresos entre el 4 de juny de 2017 i el 26 de gener de 2018.»
Vist que en data 24 d’abril de 2018, l’interventor general del Consell d’Eivissa va emetre informe del
següent tenor literal:
«Habiéndose solicitado el abono de las 25 facturas de Periódico de Ibiza y Formentera S.L.U. por
un importe total de 37.645,52 €, por los servicios prestados a este Consell por Publicidad de este
Consel Insular d’Eivissa, y de conformidad con lo previsto en la Resolución de 10 de julio de 2015
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas y en el Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de la Fiscalización Previa siendo ésta preceptiva aprobado por el Pleno del Consell en
sesión celebrada el día 29 de mayo de 2015, se emite el presente informe, que, de conformidad
con la normativa aplicable, no tiene efectos de fiscalización previa, en vase a:
1º.- El Cap de Comunicació, causante del gasto, ha informado de las actuaciones que llevó a
cabo, y que no se suscribió contrato escrito, sino que se hizo verbalmente.
2º.- El Cap de Comunicació reconoce que se ha prestado el servicio por parte del proveedor,
dando conformidad al precio facturado.
3º.- Dada cuenta que se ha prestado un servicio a este Consell, y que el precio ha sido
conformado por funcionario competente de este Consell Insular, y por el principio del no
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enriquecimiento injusto, el proveedor citado tendrá derecho a percibir el importe de la
contraprestación correspondiente por el servicio prestado.
El presente informe no tiene efectos de fiscalización del gasto, sino que de acuerdo con el artículo
60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril y con el «Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de Fiscalización Previa siendo esta preceptiva», le corresponde al Pleno la aprobación
del mismo.»
Vist que l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos estableix que correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de
crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, en relació amb el previst a l’article 8.u de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article 58.1 del Reglament orgànic del Consell
Insular d’Eivissa, pel que fa a les atribucions del Ple.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa,
el president eleva al Ple del Consell d’Eivissa la següent
PROPOSTA:
Procedir a la convalidació de la despesa per omissió de fiscalització prèvia al pagament de les
següents factures:
Factura núm. M/6596 per un import de 358,16 euros per publicitat CONSELL EIVISSA PROTECCIÓ
POSIDÒNIA / DIA 04 JUNY.
Factura núm. M/6600 per un import de 908,71 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA BUS
BENIRRÀS / DIA 03 JUNY.
Factura núm. M/6762 per un import de 707,85 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA DECL.
AMBIENTAL / DIA 08 DE JULIOL 2017. PLA DIRECTOR SECTORIAL CARRETERES.
Factura núm. M/6763 per un import de 179,08 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA AJUDES
ECONÒMIQUES / DIA 23 DE JULIOL 2017. PROMOCIÓ ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA.
Factura núm. M/6769 per un import de 157,30 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA AJUDES
CAÇA / DIA 22 DE JULIOL 2017.
Factura núm. M/6766 per un import de 157,30 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA AJUTS
ESTUDIANTS / DIA 07 DE JULIOL 2017.
Factura núm. M/6961 per un import de 1.415,70 euros per publicitat CONSELL D’EIVISSA NITS DE
TANIT.
Factura núm. M/7282 per un import de 672,76 euros per publicitat III CONGRESO VIVIENDA
TURÍSTICA / DIA 20 OCTUBRE / DIA 22 OCTUBRE.
Factura núm. M/7291 per un import de 371,71 euros per publicitat FIRA ESTOCS EIVISSA 17 / DIA 07
OCTUBRE.
Factura núm. M/7290 per un import de 1.277,76 euros per publicitat CONSELL EIVISSA JORNADA
TURISME SOSTENIBLE / DIA 08 OCTUBRE.
Factura núm. M/7453 per un import de 179,08 euros per publicitat AJUDES BALL PAGÈS / DIA 19
NOVEMBRE 17.
Factura núm. M/7454 per un import de 235,95 euros per publicitat CONSELL EIVISSA CHARLA
XYLELLA / DIA 10 NOVEMBRE 17.
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Factura núm. M/7458 per un import de 629,20 euros per publicitat CONSELL EIVISSA XYLELLA 2017
/ DIES 14 I 16 NOVEMBRE 17.
Factura núm. M/7462 per un import de 908,71 euros per publicitat CONSELL FORMACIÓ
FITOSANITARIS / DIA 25 NOVEMBRE 17.
Factura núm. M/7464 per un import de 157,30 euros per publicitat CONSELL EIVISSA PREMIS
ESPORT / DIA 08 NOVEMBRE 17.
Factura núm. D/724 per un import de 348,48 euros per publicitat online DIVERESPAI / PORTADA
WWW.PERIODICODEIBIZA.ES / PERÍODE DEL 25 DESEMBRE 2017 AL 03 DE GENER 2018.
Factura núm. D/725 per un import de 275,88 euros per publicitat online JORNADES VOLUNTÀRIES /
PORTADA WWW.PERIODICODEIBIZA.ES / PERÍODE DEL 06 AL 15 DE DESEMBRE 2017.
Factura núm. M/7663 per un import de 3.085,50 euros per publicitat CONSELL EIVISSA DIVERESPAI
/ CONSELL EIVISSA NADAL EN BUS.
Factura núm. M/7664 per un import de 1.513,71 euros per publicitat CONSELL JORNADES
VOLUNTÀRIES.
Factura núm. M/7668 per un import de 3.984,29 euros per publicitat CONSELL TRANSPORT PÚBLIC
/ CONSELL NADAL EN BUS.
Factura núm. D/738 per un import de 1.586,31 euros per publicitat T-JOVE DIGITAL DEL 09 AL 31
GENER 2018.
Factura núm. M/7763 per un import de 1.011,86 euros per publicitat CONSELL EIVISSA SANT
ANTONI / DIA 17 GENER 2018.
Factura núm. M/7762 per un import de 1.906,66 euros per publicitat / DIA 20 GENER 2018.
Factura núm. M/7770 per un import de 6.743,63 euros per publicitat DOBLE PÀGINA FITUR / DIA 21
GENER 2018 / PÀGINA FITUR 1 / DIA 19 GENER 2018.
Factura núm. M/7786 per un import de 8.872,63 euros per publicitat CONSELL EIVISSA T-JOVE /
CONSELL EIVISSA T-JOVE MEDIA COL.
per import total de 37.645,22 euros a Periódico de Ibiza y Formentera, SLU, amb CIF B57477085,
corresponents a publicitat institucional del Consell Insular d’Eivissa.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=6

- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004408E
Havent-se presentat una proposta de Presidència, del tenor següent:
“Vist l’expedient que consta a Presidència per dur a terme el procediment de convalidació de
despeses per omissió de fiscalització prèvia, corresponent a determinades factures emeses per Radio
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Eivissa, SL, per serveis prestats a aquest Consell per publicitat institucional i per import total de
3.780,04 euros.
Vist que en data 17 d’abril de 2018 el cap de Comunicació, a sol·licitud verbal de la secretària tècnica
de Presidència, Transparència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana, va emetre informe del
següent tenor literal:
«En relació amb l’expedient per a la convalidació de despeses per omissió de fiscalització prèvia
corresponent a determinades factures de Radio Ibiza S.L a petició verbal de data 16 d’abril de
2018 de la secretària tècnica de Presidència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana, des de
l’Oficina de Comunicació s’emet aquest informe:
Durant l’any 2017 des del Departament de Comunicació es va contractar tot un seguit d’insercions
publicitàries a les emissores radiofòniques de Radio Ibiza S.L presents a Eivissa (Cadena SER i
Los 40). Tot i que durant l’any es varen posar en marxa les tasques per a la signatura d’un
contracte amb l’esmentat mitjà de comunicació, per motius diversos l’entrada en vigor d’aquest no
va ser possible fins al 17 de desembre de 2017.
Fins a l’entrada en vigor de l’esmentat contracte, tot i haver-se esgotat el límit corresponent al
contracte menor, ha estat necessari dur a terme diverses campanyes publicitàries en relació amb
iniciatives i activitats dutes a terme del Consell Insular, així com diversos anuncis oficials.
En data 21 de setembre de 2017 l’interventor general del Consell Insular d’Eivissa va emetre
informe amb relació a part de les factures que es detallen en aquest informe perquè aquesta
Oficina de Comunicació informàs en relació amb els aspectes que apareixen al referit informe de la
Intervenció.
En data 14 d’abril de 2018 les factures que a continuació es detallen es troben pendents de
pagament:
Factura núm. 001000279 per un import de 1.101,10 euros per publicitat 06/09/2017 RAD. CUÑAS
CADENA SER CAMPAÑA NITS DE TANIT.
Factura núm. 001000304 per un import de 958,01 euros per publicitat 06/09/2017 RAD. CUÑAS
CADENA SER CAMPAÑA ALQUILERES IRREGULARES.
Factura núm. 004000184 per un import de 605,00 euros per publicitat 06/09/2017 RAD. CUÑAS
LOS 40 CAMPAÑA NITS DE TANIT.
Factura núm. 004000198 per un import de 394,57 euros per publicitat 06/09/2017 RAD. CUÑAS
LOS 40 CAMPAÑA ALQUILERES IRREGULARES.
Factura núm. 001000311 per un import de 510,93 euros per publicitat 04/10/2017 RAD. CUÑAS
CADENA SER CAMPAÑA ALQUILERES IRREGULARES.
Factura núm. 004000203 per un import de 210,43 euros per publicitat 04/10/2017 RAD. CUÑAS
LOS 40 CAMPAÑA ALQUILERES IRREGULARES.
En aquest aspecte, la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes
Balears, a la seua Exposició de motius estableix que cal que “...els ciutadans tenguin a l’abast la
informació necessària sobre els valors i principis constitucionals i estatutaris, sobre els seus drets i
deures, i sobre les polítiques i els serveis públics. La publicitat institucional és, en una societat
moderna, el mitjà adequat per fer arribar als ciutadans aquesta informació. Així, la publicitat
institucional compleix un fi d’interès general i, per tant, pot ser considerada com un autèntic servei
públic.”
D’altra banda, l’article 6 de l’apartat 2 de l’esmentada llei estableix: “Per a la determinació dels
mitjans de difusió a cada campanya publicitària i per a la distribució de la inversió entre ells, només
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es tendran en compte criteris objectius, d’abast territorial, de difusió de cada mitjà i de cost
econòmic. A les campanyes adreçades només a un segment de la població es tendran en compte
de manera destacada l’ús de la llengua, la capacitat de difusió de cada mitjà o la seua adaptació al
públic objectiu de l’acció publicitària”.
Cadena SER Ibiza y Formentera (pertanyent a Radio Ibiza S.L.) és la primera emissora de ràdio
convencional amb major audiència de mitjans de comunicació radiofònics de l’àmbit territorial de
l’illa d’Eivissa, amb una mitjana d’audiència d’un 47,5 % sobre el total d’emissores de programació
convencional, segons les dades de 2017 que elabora l’Estudio General de Medios (EGM).
Los 40 (pertanyent a Radio Ibiza S.L.) és la segona emissora de ràdio fórmula musical amb major
audiència de mitjans de comunicació radiofònics de l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, amb una
mitjana d’audiència d’un 28,9 % sobre el total d’emissores de radio fórmula musical, segons les
dades de 2017 que elabora l’Estudio General de Medios (EGM).
Per la qual cosa les anteriors factures detallades estan fora de contracte per les raons exposades,
però ha de ser abonades atès que el servei s’ha realitzat de conformitat durant els mesos
compresos entre el 6 de setembre de 2017 i el 4 d’octubre de 2017.»
Vist que en data 24 d’abril de 2018, l’interventor general del Consell d’Eivissa va emetre informe del
següent tenor literal:
«Habiéndose solicitado el abono de las 6 facturas de Radio Ibiza S.L. por un importe total de
3.780,04 €, por los servicios prestados a este Consell por Publicidad de este Consel Insular
d’Eivissa, y de conformidad con lo previsto en la Resolución de 10 de julio de 2015 de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas y en el Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de la Fiscalización Previa siendo ésta preceptiva aprobado por el Pleno del Consell en
sesión celebrada el día 29 de mayo de 2015, se emite el presente informe, que, de conformidad
con la normativa aplicable, no tiene efectos de fiscalización previa, en vase a:
1º.- El Cap de Comunicació, causante del gasto, ha informado de las actuaciones que llevó a
cabo, y que no se suscribió contrato escrito, sino que se hizo verbalmente.
2º.- El Cap de Comunicació reconoce que se ha prestado el servicio por parte del proveedor,
dando conformidad al precio facturado.
3º.- Dada cuenta que se ha prestado un servicio a este Consell, y que el precio ha sido
conformado por funcionario competente de este Consell Insular, y por el principio del no
enriquecimiento injusto, el proveedor citado tendrá derecho a percibir el importe de la
contraprestación correspondiente por el servicio prestado.
El presente informe no tiene efectos de fiscalización del gasto, sino que de acuerdo con el artículo
60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril y con el «Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de Fiscalización Previa siendo esta preceptiva», le corresponde al Pleno la aprobación
del mismo.»
Vist que l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos estableix que correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de
crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, en relació amb el previst a l’article 8.u de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article 58.1 del Reglament orgànic del Consell
Insular d’Eivissa, pel que fa a les atribucions del Ple.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa,
el president eleva al Ple del Consell d’Eivissa la següent
PROPOSTA:
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Procedir a la convalidació de la despesa per omissió de fiscalització prèvia al pagament de les
següents factures:
Factura núm. 001000279 per un import de 1.101,10 euros per publicitat 06/09/2017 RAD. CUÑAS
CADENA SER CAMPAÑA NITS DE TANIT.
Factura núm. 001000304 per un import de 958,01 euros per publicitat 06/09/2017 RAD. CUÑAS
CADENA SER CAMPAÑA ALQUILERES IRREGULARES.
Factura núm. 004000184 per un import de 605,00 euros per publicitat 06/09/2017 RAD. CUÑAS LOS
40 CAMPAÑA NITS DE TANIT.
Factura núm. 004000198 per un import de 394,57 euros per publicitat 06/09/2017 RAD. CUÑAS LOS
40 CAMPAÑA ALQUILERES IRREGULARES.
Factura núm. 001000311 per un import de 510,93 euros per publicitat 04/10/2017 RAD. CUÑAS
CADENA SER CAMPAÑA ALQUILERES IRREGULARES.
Factura núm. 004000203 per un import de 210,43 euros per publicitat 04/10/2017 RAD. CUÑAS LOS
40 CAMPAÑA ALQUILERES IRREGULARES.
per import total de 3.780,04 euros a Radio Eivissa, SL, amb CIF B0771980, corresponents a publicitat
institucional del Consell Insular d’Eivissa.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=6
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004409T
Havent-se presentat una proposta de Presidència, del tenor següent:
“Vist l’expedient que consta a Presidència per dur a terme el procediment de convalidació de
despeses per omissió de fiscalització prèvia, corresponent a determinades factures emeses per
Uniprex, SAU, per serveis prestats a aquest Consell per publicitat institucional i per import total de
1.923,90 euros.
Vist que en data 17 d’abril de 2018 el cap de Comunicació, a sol·licitud verbal de la secretària tècnica
de Presidència, Transparència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana, va emetre informe del
següent tenor literal:
«En relació amb l’expedient per a la convalidació de despeses per omissió de fiscalització prèvia
corresponent a determinades factures d’UNIPREX a petició verbal de data 16 d’abril de 2018 de la
secretària tècnica de Presidència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana, des de l’Oficina de
Comunicació s’emet aquest informe:
Durant l’any 2017 des del Departament de Comunicació es va contractar tot un seguit d’insercions
publicitàries a les emissores radiofòniques d’Uniprex presents a Eivissa (Onda Cero i Europa FM).
Tot i que durant l’any es varen posar en marxa les tasques per a la signatura d’un contracte amb
l’esmentat mitjà de comunicació, per motius diversos l’entrada en vigor d’aquest no va ser possible
fins al 2 de febrer de 2018.
Fins a l’entrada en vigor de l’esmentat contracte, tot i haver-se esgotat el límit corresponent al
contracte menor, ha estat necessari dur a terme diverses campanyes publicitàries en relació amb
iniciatives i activitats dutes a termes del Consell Insular, així com diversos anuncis oficials.
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En data 21 de setembre de 2017 l’interventor general del Consell Insular d’Eivissa va emetre
informe amb relació a part de les factures que es detallen a aquest informe perquè aquesta Oficina
de Comunicació informàs en relació amb els aspectes que apareixen al referit informe de la
Intervenció.
En data 14 d’abril de 2018 les factures que a continuació es detallen es troben pendents de
pagament:
Factura núm. 2171057612 per un import de 423,50 euros per publicitat TRANSPORTE PÚBLICO:
P. EMISIÓN: 22-30/11/2017.
Factura núm. 2171057613 per un import de 145,20 euros per publicitat TRANSPORTE PÚBLICO:
P. EMISIÓN: 22-30/11/2017.
Factura núm. 2171057614 per un import de 254,10 euros per publicitat COMPRA EN PETIT: P.
EMISIÓN: 22-30/11/2017.
Factura núm. 2171057615 per un import de 72,60 euros per publicitat COMPRA EN PETIT: P.
EMISIÓN: 23-30/11/2017.
Factura núm. 2171057616 per un import de 1.028,50 euros per publicitat SABORS D’EIVISSA: P.
EMISIÓN: 14-14/11/2017.
En aquest aspecte, la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes
Balears, a la seua Exposició de motius estableix que cal que “...els ciutadans tenguin a l’abast la
informació necessària sobre els valors i principis constitucionals i estatutaris, sobre els seus drets i
deures, i sobre les polítiques i els serveis públics. La publicitat institucional és, en una societat
moderna, el mitjà adequat per fer arribar als ciutadans aquesta informació. Així, la publicitat
institucional compleix un fi d’interès general i, per tant, pot ser considerada com un autèntic servei
públic.”
D’altra banda, l’article 6 de l’apartat 2 de l’esmentada llei estableix: “Per a la determinació dels
mitjans de difusió a cada campanya publicitària i per a la distribució de la inversió entre ells, només
es tendran en compte criteris objectius, d’abast territorial, de difusió de cada mitjà i de cost
econòmic. A les campanyes adreçades només a un segment de la població es tendran en compte
de manera destacada l’ús de la llengua, la capacitat de difusió de cada mitjà o la seua adaptació al
públic objectiu de l’acció publicitària”.
Onda Cero Ibiza y Formentera (pertanyent a UNIPREX) és la segona emissora de ràdio
convencional amb major audiència de mitjans de comunicació radiofònics de l’àmbit territorial de
l’illa d’Eivissa, amb una mitjana d’audiència d’un 21 % sobre el total d’emissores de programació
convencional, segons les dades de 2017 que elabora l’Estudio General de Medios (EGM).
Europa FM (pertanyent a UNIPREX) és la tercera emissora de ràdio fórmula musical amb major
audiència de mitjans de comunicació radiofònics de l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, amb una
mitjana d’audiència d’un 28,9 % sobre el total d’emissores de radio fórmula musical, segons les
dades de 2017 que elabora l’Estudio General de Medios (EGM).
Per la qual cosa les anteriors factures detallades estan fora de contracte per les raons exposades,
però han de ser abonades atès que el servei s’ha realitzat de conformitat durant els mesos
compresos entre el 14 i el 30 de novembre de 2017 i estan aplicades les mateixes tarifes que
s’apliquen a les factures dins dels contractes.»
Vist que en data 24 d’abril de 2018, l’interventor general del Consell d’Eivissa va emetre informe del
següent tenor literal:
«Habiéndose solicitado el abono de las 5 facturas de Uniprex S.A.U. por un importe total de
1.923,90 €, por los servicios prestados a este Consell por Publicidad de este Consel Insular
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d’Eivissa, y de conformidad con lo previsto en la Resolución de 10 de julio de 2015 de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas y en el Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de la Fiscalización Previa siendo ésta preceptiva aprobado por el Pleno del Consell en
sesión celebrada el día 29 de mayo de 2015, se emite el presente informe, que, de conformidad
con la normativa aplicable, no tiene efectos de fiscalización previa, en vase a:
1º.- El Cap de Comunicació, causante del gasto, ha informado de las actuaciones que llevó a
cabo, y que no se suscribió contrato escrito, sino que se hizo verbalmente.
2º.- El Cap de Comunicació reconoce que se ha prestado el servicio por parte del proveedor,
dando conformidad al precio facturado.
3º.- Dada cuenta que se ha prestado un servicio a este Consell, y que el precio ha sido
conformado por funcionario competente de este Consell Insular, y por el principio del no
enriquecimiento injusto, el proveedor citado tendrá derecho a percibir el importe de la
contraprestación correspondiente por el servicio prestado.
El presente informe no tiene efectos de fiscalización del gasto, sino que de acuerdo con el artículo
60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril y con el «Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de Fiscalización Previa siendo esta preceptiva», le corresponde al Pleno la aprobación
del mismo.»
Vist que l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos estableix que correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de
crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, en relació amb el previst a l’article 8.u de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article 58.1 del Reglament orgànic del Consell
Insular d’Eivissa, pel que fa a les atribucions del Ple.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa,
el president eleva al Ple del Consell d’Eivissa la següent
PROPOSTA:
Procedir a la convalidació de la despesa per omissió de fiscalització prèvia al pagament de les
següents factures:
Factura núm. 2171057612 per un import de 423,50 euros per publicitat TRANSPORTE PÚBLICO: P.
EMISIÓN: 22-30/11/2017.
Factura núm. 2171057613 per un import de 145,20 euros per publicitat TRANSPORTE PÚBLICO: P.
EMISIÓN: 22-30/11/2017.
Factura núm. 2171057614 per un import de 254,10 euros per publicitat COMPRA EN PETIT: P.
EMISIÓN: 22-30/11/2017.
Factura núm. 2171057615 per un import de 72,60 euros per publicitat COMPRA EN PETIT: P.
EMISIÓN: 23-30/11/2017.
Factura núm. 2171057616 per un import de 1.028,50 euros per publicitat SABORS D’EIVISSA: P.
EMISIÓN: 14-14/11/2017.
per import total de 1.923,90 euros a Uniprex, SAU, amb CIF A28782936, corresponents a publicitat
institucional del Consell Insular d’Eivissa.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
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http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=6
- Proposta de Presidència en relació amb l’expedient de convalidació de despeses per
omissió de fiscalització prèvia, núm. 2018/00004411W
Havent-se presentat una proposta de Presidència, del tenor següent:
“Vist l’expedient que consta a Presidència per dur a terme el procediment de convalidació de
despeses per omissió de fiscalització prèvia, corresponent a determinades factures emeses per
Global Mediterráneo, SL, per serveis prestats a aquest Consell per publicitat institucional i per import
total de 20.236,04 euros.
Vist que en data 17 d’abril de 2018 el cap de Comunicació, a sol·licitud verbal de la secretària tècnica
de Presidència, Transparència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana, va emetre informe del
següent tenor literal:
«En relació amb l’expedient per a la convalidació de despeses per omissió de fiscalització prèvia
corresponent a determinades factures de Global Mediterráneo S.L. a petició verbal de data 16
d’abril de 2018 de la secretària tècnica de Presidència, Bon Govern, TIC i Participació Ciutadana
des de l’Oficina de Comunicació s’emet aquest informe:
Durant l’any 2017 des del Departament de Comunicació es va contractar tot un seguit d’insercions
publicitàries a l’edició digital d’El Periódico d’Eivissa i Formentera (www.periodicodeibiza.es).
Tot i haver-se esgotat el límit corresponent al contracte menor, ha estat necessari dur a terme
diverses campanyes publicitàries en relació amb iniciatives i activitats dutes a terme del Consell
Insular.
En data 21 de setembre de 2017 l’interventor general del Consell Insular d’Eivissa va emetre
informe amb relació a part de les factures que es detallen en aquest informe perquè aquesta
Oficina de Comunicació informàs en relació amb els aspectes que apareixen al referit informe de la
Intervenció.
En data 14 d’abril de 2018 les factures que a continuació es detallen es troben pendents de
pagament:
Factura núm. D/118 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 31 DE JULIOL 2017.
Factura núm. D/117 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital DES DEL 03 FINS AL 09
DE JULIOL 2017. / CAMPAÑA: PREMIS 08 D’AGOST / BANNER EN WEB DE LUNES A
DOMINGO 24 HORAS AL DÍA.
Factura núm. D/125 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 31 D’AGOST 2017.
Factura núm. D/133 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 30 DE SETEMBRE 2017.
Factura núm. D/156 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 31 D’OCTUBRE 2017.
Factura núm. S/17077 per un import de 3.133,90 euros per PRODUCCIÓ REPORTATGE
INFORMATIU FIRA INTERNACIONAL DE TURISME A LONDRES / “WORLD TRAVEL
MARKET” DIES 6, 7 i 8 DE NOVEMBRE 2017.
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Factura núm. D/171 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 31 DE DESEMBRE 2017.
Factura núm. S/18008 per un import de 4.053,50 euros per producció REALITZACIÓ VÍDEO
SOBRE ELS ACTES PROMOCIONALS DE LA INDÚSTRIA DE LA MODA EIVISSENCA
ADLIB A MADRID, DINS DEL MARC DE FITUR 2018.
Factura núm. S/18007 per un import de 6.776,00 euros per REALITZACIÓ VÍDEO
PROMOCIONAL SOBRE L’ILLA D’EIVISSA PER EXHIBIR-LO A FIRES I CONGRESSOS.
En aquest aspecte, la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes
Balears, a la seua Exposició de motius estableix que cal que “...els ciutadans tenguin a l’abast la
informació necessària sobre els valors i principis constitucionals i estatutaris, sobre els seus drets i
deures, i sobre les polítiques i els serveis públics. La publicitat institucional és, en una societat
moderna, el mitjà adequat per fer arribar als ciutadans aquesta informació. Així, la publicitat
institucional compleix un fi d’interès general i, per tant, pot ser considerada com un autèntic servei
públic.”
D’altra banda, l’article 6 de l’apartat 2 de l’esmentada llei estableix: “Per a la determinació dels
mitjans de difusió a cada campanya publicitària i per a la distribució de la inversió entre ells, només
es tendran en compte criteris objectius, d’abast territorial, de difusió de cada mitjà i de cost
econòmic. A les campanyes adreçades només a un segment de la població es tendran en compte
de manera destacada l’ús de la llengua, la capacitat de difusió de cada mitjà o la seua adaptació al
públic objectiu de l’acció publicitària”.
El mitjà digital d’El Periódico de Ibiza y Formentera (Global Mediterráneo S.L.) és el segon amb
major audiència de mitjans per Internet de l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, amb una mitjana
d’audiència d’un 25 % sobre el total de mitjans d’aquest tipus, segons les dades de 2017 que
elabora l’observatori balear de mitjans de l’Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IBES).
Així mateix a principi de 2018 va ser necessària la contractació urgent de dos produccions
audiovisuals de tipus promocionals –una d’aquestes de l’illa d'Eivissa per exhibició a fires
turístiques i l’altra sobre la indústria de la moda Adlib– les quals varen encarregar-se a Global
Mediterráneo S.L.
Per la qual cosa les anteriors factures detallades estan fora de contracte per les raons exposades,
però han de ser abonades atès que el servei s’ha realitzat de conformitat durant els mesos
compresos entre el 31 de juliol de 2017 i el 31 de gener de 2018 i estan aplicades les mateixes
tarifes que s’apliquen a les factures dins dels contractes.»
Vist que en data 24 d’abril de 2018, l’interventor general del Consell d’Eivissa va emetre informe del
següent tenor literal:
«Habiéndose solicitado el abono de las 9 facturas de Global Mediterráneo S.L. por un importe total
de 20.236,04 €, por los servicios prestados a este Consell por Publicidad de este Consel Insular
d’Eivissa, y de conformidad con lo previsto en la Resolución de 10 de julio de 2015 de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas y en el Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de la Fiscalización Previa siendo ésta preceptiva aprobado por el Pleno del Consell en
sesión celebrada el día 29 de mayo de 2015, se emite el presente informe, que, de conformidad
con la normativa aplicable, no tiene efectos de fiscalización previa, en base a:
1º.- El Cap de Comunicació, causante del gasto, ha informado de las actuaciones que llevó a
cabo, y que no se suscribió contrato escrito, sino que se hizo verbalmente.
2º.- El Cap de Comunicació reconoce que se ha prestado el servicio por parte del proveedor,
dando conformidad al precio facturado.

Acta 6/2018 Ple 27/04/2018

Pàgina 35 de 49

3º.- Dada cuenta que se ha prestado un servicio a este Consell, y que el precio ha sido
conformado por funcionario competente de este Consell Insular, y por el principio del no
enriquecimiento injusto, el proveedor citado tendrá derecho a percibir el importe de la
contraprestación correspondiente por el servicio prestado.
El presente informe no tiene efectos de fiscalización del gasto, sino que de acuerdo con el artículo
60.2 del R.D. 500/1990, de 20 de abril y con el «Procedimiento de Convalidación de Gastos por
Omisión de Fiscalización Previa siendo esta preceptiva», le corresponde al Pleno la aprobación
del mismo.»
Vist que l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos estableix que correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de
crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària, en relació amb el previst a l’article 8.u de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article 58.1 del Reglament orgànic del Consell
Insular d’Eivissa, pel que fa a les atribucions del Ple.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa,
el president eleva al Ple del Consell d’Eivissa la següent
PROPOSTA:
Procedir a la convalidació de la despesa per omissió de fiscalització prèvia al pagament de les
següents factures:
Factura núm. D/118 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 31 DE JULIOL 2017.
Factura núm. D/117 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital DES DEL 03 FINS AL 09 DE
JULIOL 2017. / CAMPAÑA: PREMIS 08 D’AGOST / BANNER EN WEB DE LUNES A DOMINGO
24 HORAS AL DÍA.
Factura núm. D/125 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 31 D’AGOST 2017.
Factura núm. D/133 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 30 DE SETEMBRE 2017.
Factura núm. D/156 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 31 D’OCTUBRE 2017.
Factura núm. S/17077 per un import de 3.133,90 euros per PRODUCCIÓ REPORTATGE
INFORMATIU FIRA INTERNACIONAL DE TURISME A LONDRES / “WORLD TRAVEL MARKET”
DIES 6, 7 i 8 NOVEMBRE 2017.
Factura núm. D/171 per un import de 1.045,44 euros per publicitat digital CAMPAÑA “AGENDA
CULTURAL” / PERÍODE: DE L’01 AL 31 DE DESEMBRE 2017.
Factura núm. S/18008 per un import de 4.053,50 euros per producció REALITZACIÓ VÍDEO SOBRE
ELS ACTES PROMOCIONALS DE LA INDÚSTRIA DE LA MODA EIVISSENCA ADLIB A
MADRID, DINS DEL MARC DE FITUR 2018.
Factura núm. S/18007 per un import de 6.776,00 euros per REALITZACIÓ VÍDEO PROMOCIONAL
SOBRE L’ILLA D’EIVISSA PER EXHIBIR-LO A FIRES I CONGRESSOS.
per import total de 20.236,04 euros a Global Mediterráneo, S.L., amb CIF B07932353, corresponents
a publicitat institucional del Consell Insular d’Eivissa.”
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El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=6
Finalitzat el debat, el president dóna pas a la votació conjunta de les propostes, que
s’aproven amb 7 vots a favor (Sr. Torres, Sra. Díaz, Sr. Juan Ferragut i Sra. Marí, pel Grup
PSOE -4-, i Sra. de Sans, Sr. Vericad i Sra. Jurado, pel Grup Podem-Guanyem Eivissa -3-) i
5 vots en contra del Sr. Juan Guasch, la Sra. Costa, la Sra. Domínguez, el Sr. Roig i la Sra.
Torres, pel Grup Popular.

1. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars
1.1. Decrets i comunicacions de Presidència
Els decrets i les resolucions es troben a disposició de les conselleres i dels consellers al
Departament de Secretaria General i a les secretàries de les conselleres i dels consellers,
als efectes de control i fiscalització dels òrgans de Govern.
1.2. Mocions
1.2.1. Moció presentada pel Grup Podem-Guayem, per sol·licitar la no-extradició a
Suïssa d’Hervé Falciani (RGE núm. 2018006946, de data 17/04/18)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“El 4 d’abril de 2018 es coneixia que l’Audiència Nacional estudia una nova petició d’extradició contra
el ciutadà francoitalià Hervé Daniel Marcel Falciani originada per una ordre de detenció internacional
emesa per Suïssa relacionada, segons sembla, amb una condemna en absència a cinc anys de presó
en relació amb les dades revelades a l’anomenada Llista Falciani. Pels mateixos fets l’Audiència
Nacional va declarar la improcedència de l’extradició per part d’Espanya el 8 de maig de 2013. Fets
pels quals aquesta persona ja ha sofert privació de llibertat, per ser novament detinguda el dia 4, i
posada en llibertat, l’endemà, sota vigilància i amb adopció de les corresponents mesures cautelars i
en contra de la petició de presó de la Fiscalia, a l’espera que es resolgui sobre la seua extradició.
Falciani és conegut a l’àmbit internacional per atribuir-se-li la distribució de l’anomenada “llista
Falciani”, una llista de clients del banc suís HSBC (the Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation) que ha permès a la Justícia de diversos països no solament perseguir evasors fiscals
sinó conèixer dades bancàries i financeres relacionades amb altres activitats delictives com el
terrorisme. La filial suïssa comptava amb 106.000 clients de 203 països del món que haurien ocultat a
les hisendes públiques respectives més de 100.000 milions de dòlars. A Espanya, en la llista del
voltant de 700 evasors fiscals en l’HSBC hem trobat coneguts polítics, però també banquers i
empresaris, entre els quals es trobava la família Botín o Masaveu.
La xarxa de paradisos fiscals és un espai opac de les finances, que beneficia les grans fortunes, la
banca d’inversió i un bon nombre de corporacions que eludeixen el pagament dels impostos per
aquesta via. Permeten que s’oculti tot tipus de rendes, incloses les que poden provenir d’activitats
delictives. Les ONG assenyalen que entre 2013 i 2014 s’hauria incrementat en un 44 % el nombre de
filials de les grans empreses a paradisos fiscals. Solament l’any 2014, el total de la inversió a
paradisos fiscals des d’Espanya va aconseguir els 2.073 milions d’euros, mentre que 17 de les 35
empreses de l’Ibex 35 no estarien pagant per l’impost de societats a Espanya. L’Observatori de
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha assenyalat que les empreses de l’Ibex 35 posseeixen
més de 1.285 societats en territoris de baixa o nul·la tributació.
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Espanya dedica menys recursos que els països del seu entorn a frau fiscal, un inspector d’hisenda
per cada 1.958 habitants, gairebé la meitat dels 740 d’Alemanya o els 942 de França, 1 per cada 970
habitants de la mitjana europea. I segons l’associació de tècnics d’Hisenda GESTHA, a Espanya
aproximadament el 70 % d’aquest frau es concentra en grans empreses i fortunes, mentre que el 90
% dels inspectors d’hisenda investiga a pimes i autònoms en comptes dels grans evasors.
No obstant això, la justícia suïssa persegueix Hervé Falciani, expert en sistemes d’informació i
extreballador del banc HSBC, defensant el dret a l’opacitat bancària d’una manera que no s’admet en
el nostre ordenament jurídic, on no figura com a bé jurídic protegit el dret d’una entitat bancària a
preservar la identitat dels delinqüents i les seues operacions.
L’actual situació política espanyola pel que es refereix a extradicions no ha d’influir en uns o altres
procediments. Els criteris jurídics, la defensa de la llei, per ser aplicada com correspon pels qui han de
vetllar per això, han de prevaler enfront d’altres consideracions.
En desestimar l’extradició de Falciani, l’Audiència Nacional va esmentar la Resolució en la qual
sanciona l’entitat bancària HSBC BANK PLC, Sucursal a Espanya, de 19 de novembre de 2002, del
Ministre d’Economia, en què se li imposen tres multes i sengles amonestacions públiques per
infraccions greus de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, de mesures de prevenció del blanqueig de
capitals.
La llista Falciani, així mateix, va impulsar la recuperació més gran de diners que es trobava en
paradisos fiscals de la història d’Espanya. No obstant això, el ministre d’Hisenda va impulsar una
amnistia fiscal per regularitzar aquests diners que només va permetre recuperar entre el 3 i el 10 %
del defraudat, import que, en qualsevol cas, va ascendir a més de tres-cents milions d’euros per a la
Hisenda pública. Es pot asseverar que la informació aportada per la llista Falciani va suposar el major
servei en la lluita contra el frau de les últimes dècades. El mateix va ocórrer a França i als Estats
Units: la informació aportada va portar a operacions efectives de lluita contra aquests delictes, entre
altres.
L’Audiència Nacional va afirmar a la seua Interlocutòria de 8 de maig de 2013 en què va denegar
l’extradició que “si bé no pot afirmar-se que la totalitat de les operacions i pràctiques bancàries de
l’HSBC Bank Plc fossin irregulars, sí que existeix suficient constància de l’existència d’un nombre
significatiu d’elles que, tal com hem afirmat amb anterioritat, contravenen normes internacionals i
internes dels Estats en relació amb la prevenció, com d’aportació d’informació en relació no només
amb situacions de defraudació tributària, fossin delicte o no, sinó que també de blanqueig de diners, i
fins i tot el finançament del terrorisme, circumstàncies totes elles que estimem summament
rellevants”.
I sobre la incidència de l’actuació de Falciani, entre altres consideracions, l’Audiència Nacional
senyalava que “els testimonis intervinents també van posar de manifest la utilitat de la informació
rebuda indirectament del Sr. Falciani, aportada a les autoritats franceses, confirmant la recepció
d’aquesta i els efectes en l’ordre intern, produint-se, segons van afirmar, la major regularització fiscal
de la història d’Espanya.”
I podem afegir una altra cita de l’extensa interlocutòria, de molt pes per evitar l’extradició: “La
informació que consta ha estat i està sent revelada es refereix a activitats sospitoses d’il·legalitat, fins i
tot constitutives d’infraccions penals (defraudació tributària, blanqueig de diners, possible finançament
del terrorisme...), la qual cosa necessàriament ens porta a considerar que seria una informació de cap
manera susceptible de legítima protecció, com a secret, a través de la protecció que estableix l’indicat
precepte penal.
En el nostre dret, el secret no és un valor o un bé en si mateix que mereixi en si i per si mateix ser
protegit, sinó com a element purament instrumental per protegir el que són autèntics béns jurídics
mereixedors de protecció. Per això resulta un element imprescindible la licitud d’aquella informació
que es troba emparada sota el secret, i existeixen interessos superiors que relleven d’aquest secret i
justifiquen la cessió de la informació en favor de determinats subjectes públics, a més d’interessats,
legitimats per conèixer la informació, tals com són les autoritats administratives competents en
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matèria de defraudació tributària, i específicament el Ministeri Fiscal i els tribunals, en la recerca i
persecució d’il·lícits penals”. No s’entén per tant l’existència d’un canvi de criteri en aquest sentit
després de l’anterior denegació de l’extradició.
Per tant, manifestam el nostre rebuig a la possible extradició d’Hervé Daniel Marcel Falciani, qui no
solament ha col·laborat amb el compliment de la llei sinó fins i tot ha brindat el seu suport en el
desenvolupament i la redacció de fórmules jurídiques per a la protecció als testimonis en les
denúncies per corrupció.
El govern espanyol ha de prestar la màxima protecció a Falciani. La defensa dels qui posen en
coneixement de les autoritats aquells fets o dades que tenen constància que són o poden ser
constitutius de delicte ha de ser una prioritat en un Estat social i democràtic de Dret. I això ha de
suposar necessàriament la protecció de les persones denunciants de delictes de frau fiscal i
corrupció, així com l’assegurament de mecanismes de posada en coneixement de tals delictes segurs
i confidencials.
La normativa actual, tant penal com en matèria de transparència i altres connexos, estableix
progressivament obligacions de col·laboració ciutadana que no pot ser reprimida quan es duu a
terme.
Per això, el grup PODEM-GUANYEM proposa al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
El Ple del Consell Insular d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears a instar, al seu torn, el Govern
d’Espanya per:
1. Manifestar la seua preocupació per la situació del ciutadà Hervé Falciani, col·laborador amb les
autoritats espanyoles en la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, greu problema al qual actualment ens
enfrontam, i expressant una postura contrària a la seua extradició per part d’aquesta corporació local,
sol·licitant que, arribat el cas, denegui l’extradició a Suïssa d’Hervé Daniel Marcel Falciani, en
especial atenció a la seua lloable col·laboració amb l’administració tributària espanyola.
2. Impulsar una sèrie de mesures per lluitar contra el frau fiscal i per incrementar la protecció als
denunciants de frau i corrupció, entre les quals han de figurar les següents:
a)

Augment dels recursos destinats a l’Agència Tributària i a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, a curt i mitjà termini, per combatre el frau, evasió i elusions fiscals i el
blanqueig de capitals de les grans empreses i fortunes.

b)

Impuls de la coordinació en el si de la Unió Europea per aconseguir l’harmonització fiscal i
eliminar el secret bancari, l’amnistia fiscal o les “societats pantalla”, facilitant l’execució de
mesures sancionadores si escau.

c)

Regular la protecció efectiva de totes les persones denunciants de delictes de frau fiscal i
corrupció, incloent canals de denúncia confidencial i/o anònima, que evitin l’existència de
qualsevol tipus de represàlia.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=12
Finalitzat el debat, el president dóna pas a la votació de la moció, que s’aprova amb 7 vots a
favor (Sr. Torres, Sra. Díaz, Sr. Juan Ferragut i Sra. Marí, pel Grup PSOE -4-, i Sra. de Sans,
Sr. Vericad i Sra. Jurado, pel Grup Podem-Guanyem Eivissa -3-) i 5 abstencions del Sr. Juan
Guasch, la Sra. Costa, la Sra. Domínguez, el Sr. Roig i la Sra. Torres, pel Grup Popular.
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1.2.2. Moció presentada pel Grup Podem-Guayem en relació amb la construcció i la
gestió de la Biblioteca Pública de l’Estat a Eivissa (RGE núm. 2018006950 de data
17/04/18), modificada mitjançant REG núm. 2018007081, de data 18/04/2018)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“La Biblioteca Pública de l’Estat (BPE) és una infraestructura cultural reclamada a Eivissa des de fa
anys per les institucions de l’illa, conscients de la necessitat de comptar amb un centre bibliotecari de
referència, que compti amb tots els serveis i mitjans necessaris, tècnics i humans, i amb l’espai i les
condicions adequades per donar-ne cabuda i que serveixi com a model per al desenvolupament de la
resta de serveis bibliotecaris de l’illa.
Com és sabut, aquest servei el va assumir des del primer moment el Consell Insular amb la creació i
dotació, l’any 1989, de la Biblioteca Pública Insular d’Eivissa (ubicada a l’edifici de Cas Serres).
Aquest espai gestiona actualment un fons de més de 42.0000 volums en diferents suports, a fi
d’atendre els diversos serveis que s’ofereixen a partir de la col·lecció (consulta a sala, préstec,
préstec interbibliotecari, etc.) i al voltant de les eines d’informació (extensió bibliotecària, reprografia,
eines ofimàtiques per als usuaris i accés a internet).
A més, des de l’any 1994, en què es va aprovar la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural,
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports, la Biblioteca Pública Insular d’Eivissa ha
estat el centre dipositari dels exemplars provinents del Dipòsit Legal, una norma que pretén conservar
i difondre el patrimoni bibliogràfic, documental i audiovisual editat i produït a Eivissa. Funció que es va
reforçar posteriorment amb la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes
Balears.
Així mateix, amb la reforma l’any 2015 de l’edifici en què s’ubica, es va ampliar la sala de consulta, es
millorà la circulació dels usuaris entre els diferents serveis i es va possibilitar la creació d’espais
d’estudi diferenciats, que començaren a oferir servei també en època de vacances el gener de 2017,
a fi de respondre a les demandes dels nostres estudiants.
A pesar de l’esforç del Consell d’Eivissa, que va permetre amb la reforma destinar un espai de 456,9
2
2
m per a la biblioteca, aquesta infraestructura queda molt lluny dels 2.464 m que estableixen els
paràmetres de biblioteca pública de les Illes Balears per a una biblioteca per a una població de 50.000
2
habitants (sense tenir en compte les funcions patrimonials) o dels 5.000 m que proposava el primer
programa de necessitats del Ministeri l’any 2009 per al projecte de Biblioteca Pública de l’Estat a
Eivissa.
Amb tot l’exposat anteriorment, és patent una vegada més l’existència d’un desequilibri territorial
històric d’Eivissa respecte a les altres illes, ja que mentre Mallorca i Menorca compten des de fa molts
anys amb una biblioteca pública de titularitat estatal, la nostra illa és l’única que continua a dia d’avui
sense aquesta infraestructura. A més, la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de
les Illes Balears, preveu l’existència d’una biblioteca central insular a cada illa, amb la qual cosa
aquest desequilibri territorial no només ha compromès en el passat un adequat desenvolupament dels
serveis bibliotecaris a l’illa d’Eivissa, sinó que també condiciona el desenvolupament futur perquè el
punt de partida no és el mateix per a totes les illes.
Es tractaria, com en els casos de Mallorca i de Menorca, d’un centre de titularitat estatal i de gestió
autonòmica. Així el Ministeri de Cultura és el responsable de la seua construcció i la Comunitat
Autònoma l’encarregada de dotar-la i gestionar-la. Una gestió que hauria de ser transferida (o
delegada) al Consell d’Eivissa, com ja va fer-se amb la Biblioteca Pública Estatal de Maó (Llei 3/2011,
de 25 de març, de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com
a administració gestora, exerceix ara l’Administració de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca,
la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal).
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Per a la construcció de la futura Biblioteca Pública Estatal d’Eivissa, el Consell d’Eivissa va aprovar en
2
el Ple de l’1 de desembre de 2008 la desafecció d’una parcel·la de 7.000 m de la seua propietat a
l’antiga finca de cas Dominguets de Dalt. Aquesta desafecció es va formalitzar l’any 2010 amb la
cessió d’aquests terrenys a l’Estat amb la finalitat de construir-hi, en el termini de cinc anys, les
instal·lacions que havien d’acollir, a més de la citada Biblioteca Pública Estatal, l’Arxiu Històric i la
nova seu del Museu Arqueològic.
Malgrat les gestions fetes des d’aleshores, a l’àmbit tècnic per poder comptar amb els programes de
necessitats ajustats al projecte de biblioteca, arxiu i museu; i polítiques, encaminades a la redacció
d’un projecte constructiu i la seua posterior materialització, des de 2011 el Govern de l’Estat no
estableix cap partida pressupostària destinada a la construcció d’aquesta infraestructura, fet que, a la
pràctica, suposa l’incompliment, per part de l’Estat, dels compromisos derivats de la mencionada
cessió de la parcel·la de cas Dominguets de Dalt i la desatenció de la ciutadania per part de les
administracions obligades a atendre les seues necessitats culturals.
De fet, durant la present legislatura s’han realitzat diversos contactes amb el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport encapçalats per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i amb la participació
directa, en alguna ocasió, del conseller del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut del Consell d’Eivissa per demanar al dit Ministeri la represa del projecte per a la seua
actualització i execució.
A pesar de tot, el govern de l’Estat ha evitat en tot moment compremetre’s en aquest projecte i amb la
recent presentació del projecte de Pressupostos generals de l’Estat s’ha pogut evidenciar no sols que
les Illes Balears continuam a la coua de les inversions un any més, sinó la manca absoluta de voluntat
per reprendre aquest projecte, ja que novament no s’ha inclòs cap partida amb aquest objecte.
Per això, el Grup PODEM-GUANYEM proposa al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
1. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat espanyol a reprendre els treballs necessaris
per a la construcció d’una biblioteca pública de l’Estat, en relació amb els quals es va prendre al seu
dia l’acord de cessió dels terrenys, de data 1 de desembre de 2008, en les condicions legalment més
adequades per a aquesta finalitat.
2. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat espanyol a consignar una partida en els seus
pressupostos generals de 2018 destinada a la redacció d’un projecte adaptat a la parcel·la que cedeix
el Consell d’Eivissa i adequat a les necessitats ajustades al projecte de biblioteca, arxiu i museu.
3. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat espanyol a comprometre’s durant els anys
següents a assignar les partides pressupostàries necessàries per a la construcció de la Biblioteca
Pública de l’Estat, de l’Arxiu Històric Insular i de les dependències previstes del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, fins a la seua finalització, en el termini d’execució més breu possible.
4. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat espanyol i el Govern de les Illes Balears a
arribar als acords necessaris a fi de dotar adequadament les instal·lacions per al seu funcionament
una vegada enllestides les obres de construcció i de cedir-ne la gestió amb el personal necessari a la
Comunitat Autònoma, tal com ja va fer-se amb les biblioteques públiques estatals de Mallorca i de
Menorca.”

El Sr. Ribas, conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut, fa una esmena in voce al punt núm. 2 de la proposta d’acord perquè allà on diu:
“(...) adequat a les necessitats ajustades al projecte de biblioteca, arxiu i museu”, digui: “(...)
adequat a les necessitats del projecte de biblioteca, arxiu i museu”.
Introduïda l’esmena in voce de correcció del punt núm. 2, la proposta d’acord queda amb la
següent redacció:
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“1. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat espanyol a reprendre els treballs necessaris
per a la construcció d’una biblioteca pública de l’Estat, en relació amb els quals es va prendre al seu
dia l’acord de cessió dels terrenys, de data 1 de desembre de 2008, en les condicions legalment més
adequades per a aquesta finalitat.
2. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat espanyol a consignar una partida en els seus
pressupostos generals de 2018 destinada a la redacció d’un projecte adaptat a la parcel·la que cedeix
el Consell d’Eivissa i adequat a les necessitats del projecte de biblioteca, arxiu i museu.
3. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat espanyol a comprometre’s durant els anys
següents a assignar les partides pressupostàries necessàries per a la construcció de la Biblioteca
Pública de l’Estat, de l’Arxiu Històric Insular i de les dependències previstes del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, fins a la seua finalització, en el termini d’execució més breu possible.
4. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat espanyol i el Govern de les Illes Balears a
arribar als acords necessaris a fi de dotar adequadament les instal·lacions per al seu funcionament
una vegada enllestides les obres de construcció i de cedir-ne la gestió amb el personal necessari a la
Comunitat Autònoma, tal com ja va fer-se amb les biblioteques públiques estatals de Mallorca i de
Menorca.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=15
Finalitzat el debat, el president dóna pas a la votació de la moció, que s’aprova per
unanimitat dels membres presents en el Ple (12).
1.2.3. Moció presentada pel Grup Popular sobre l’Hospital Residència Assistida de Cas
Serres (RGE núm. 2018007051, de data 18/04/2018)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“L’HRA de Cas Serres és el resultat de l’assumpció per part de l’anterior Consell Insular d’Eivissa i
Formentera de l’antic Hospital Provincial, a més d’una decidida política sanitària i de serveis socials a
la ciutadania del president Marí Calbet. Aquest centre és, en l’actualitat, un referent en la prestació de
serveis socials, sanitat i serveis en matèria d’exclusió social de la nostra illa, tot i això gràcies a la
dedicació i professionalitat dels treballadors que, al llarg de la seua història, han passat pel centre i
han anat suggerint i impulsant la seua millora.
No obstant això, durant aquesta legislatura, la incapacitat i deixadesa de l’actual equip d’aquest equip
de govern, que actua amb contínua submissió al Govern de les Illes Balears i del Partit Socialista de
les Illes Balears han posat en risc aquest centre, tot i prometre que no se n’eliminaria la funció
d’hospital.
Per tot això, el Grup Popular del Consell Insular d’Eivissa fa les següents PROPOSTES D’ACORD:
1. El Ple del Consell Insular d’Eivissa sol·licita a la Direcció General d’Acreditació, Docència i
Investigació en Salut la retirada de la resolució que elimina la funció d’hospital a l’HRA de Cas Serres.
2. El Ple del Consell Insular d’Eivissa sol·licita al Govern de les Illes Balears que es facin els tràmits
oportuns i necessaris per seguir amb l’acreditació d’hospital a l’HRA de Cas Serres.
3. El Ple del Consell Insular d’Eivissa acorda mantenir els serveis que s’ofereixen en l’actualitat a
l’HRA de Cas Serres.
4. El Ple del Consell Insular d’Eivissa acorda donar el màxim suport als treballadors del centre, així
com als seus usuaris i familiars.”
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El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació.
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=16
Finalitzat el debat, el president dóna pas a la votació de la moció, que s’aprova per
unanimitat dels membres presents en el Ple (12).
1.2.4. Moció presentada conjuntament pels grups PSOE i Podem-Guanyem Eivissa per
demanar al Parlament Europeu rebutjar la creació d’un producte paneuropeu de
pensions individuals (PEPP) proposada per la Comissió Europea (RGE núm.
2018007087, de data 18/04/2018)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“Exposició de motius
El juny de 2017 la Comissió Europea (CE) va remetre al Parlament Europeu (PE) una Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un producte paneuropeu de pensions individuals
(PEPP). De la proposta es dedueix que:
1. El PEPP té com a primer objectiu la creació d’un mercat de capitals europeu dins del Pla d’acció de
la Comissió per a la creació d’un mercat de capitals de setembre de 2015. La proposta de la CE
afirma que “Un mercat de pensions europeu de tercer pilar de major grandària impulsaria també
l’aportació de fons d’inversors institucionals”. El PEPP no és, per tant, un instrument de protecció
social, sinó un mecanisme d’acumulació de capitals.
2. La CE renuncia a l’objectiu que les pensions públiques siguin suficients, “l’Informe sobre
l’adequació de les pensions de 2015 va concloure que l’augment dels estalvis addicionals (...)
destinats a la jubilació podria (...) mitigar les repercussions d’unes pensions més baixes dels règims
públics en alguns estats membres (...) les pensions complementàries podria exercir un paper clau en
els ingressos per jubilació, en particular quan les pensions públiques puguin ser inadequades”.
3. Per promoure la subscripció del PEPP la CE exigeix que s’estableixin en els estats membres
desgravacions fiscals, “a fi d’animar els estats membres a concedir desgravacions fiscals als PEPP, la
Comissió ha adoptat, juntament amb la present proposta, una Recomanació sobre el tractament fiscal
dels productes de pensions individuals, inclòs el producte paneuropeu de pensions individuals”. Les
desgravacions fiscals per les aportacions als plans de pensions individuals són molt regressives. Les
treballadores i els treballadors de salaris baixos no poden destinar cap quantitat a plans de pensions i,
per tant, no desgraven. Són els perceptors d’alts salaris i de rendes del capital els que poden realitzar
grans aportacions i desgravar.
4. El PEPP obre un enorme espai per a la valorització del capital financer. El valor de mercat de les
pensions individuals és de 0,7 bilions d’euros. La CE calcula que, sense la introducció del PEPP,
augmentarà fins a 1,4 bilions en 2030 i, d’introduir-se el PEPP, fins a 2,1 bilions. El seu principal
objectiu no és garantir unes pensions dignes per a les treballadores i els treballadors en l’edat de la
jubilació, sinó com la Proposta repeteix una vegada i una altra “obtenir més capital i canalitzar-lo cap
a inversions europees a llarg termini en l’economia real”. No obstant això, hauria de ser el sector
públic, a través d’un pressupost europeu molt major que l’actual, el responsable de decidir i executar
les inversions necessàries per a l’economia i la societat europees, per exemple, per a la transició a un
sistema energètic descarbonitzat.
5. La CE emmarca el PEPP en la promoció de la innovació financera, “promoure un entorn que
estimuli la innovació en el sector de productes financers (...) la qual cosa pot contribuir al seu torn a la
prestació de pensions adequades, segures i sostenibles”. Hem de recordar que la innovació financera
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va estar en l’origen de la crisi financera que va explotar amb violència el 2007 i que va provocar en les
economies dels països capitalistes desenvolupats la major crisi econòmica i social des de la Segona
Guerra Mundial. A més, la innovació financera no garantirà pensions segures, sinó que contribuirà a
l’acumulació de capitals a la recerca de valoració i a la inestabilitat financera que es va desencadenar
a partir dels processos de financerització de l’economia capitalista mundial. El despropòsit i la
irresponsabilitat arriba al màxim quan la CE suggereix la inversió en “instruments derivats” d’altíssim
risc i que contribueixen a incrementar de manera exponencial la probabilitat i la gravetat de les crisis
financeres.
6. La CE explica que el PEPP permetrà “garantir que els consumidors siguin plenament conscients
dels elements clau del producte”. La rendibilitat, o la falta de rendibilitat, dels productes financers és
essencialment incerta. S’ha de recordar que en l’origen de la crisi de 2007 hi ha la creació i la venda
de productes financers complexos construïts sobre hipoteques subprime. Les tres grans agències de
qualificació, Standar&Poor’s, Moody’s i Fitch, havien adjudicat a aquests productes la qualificació
d’AAA, màxima solvència, setmanes abans que el seu valor es reduís a 0. Alan Greenspan, president
llavors de la Reserva Federal i màxim guru de les finances mundials, va reconèixer que “encara que
era conscient que moltes d’aquestes pràctiques estaven tenint lloc, no tenia ni idea de com havien
arribat a ser de significatives fins massa tard”. Amb aquests antecedents pretendre que les
treballadores i els treballadors “siguin plenament conscients dels elements clau del producte” i dels
riscos que corren solament pot ser incompetència o cinisme.
7. La CE enumera els promotors del PEPP, “bancs, companyies d’assegurances, gestors d’actius,
fons de pensions d’ocupació, empreses d’inversió”. D’aprovar el PE el PEPP, es produirà un
desviament de possibles cotitzacions socials que podrien augmentar els ingressos dels sistemes
públics de pensions a empreses privades que obtendran importants beneficis.
Per tot això, el Grup Socialista i el Grup Podem-Guanyem del Consell d’Eivissa formulam la
següent proposta d’acord:
1. El Consell d’Eivissa acorda dirigir-se al Parlament Europeu per demanar-li que rebutgi la Proposta
presentada per la CE.
2. El Consell d’Eivissa acorda dirigir-se al Parlament Europeu per demanar-li que estudiï les mesures
necessàries perquè els sistemes públics de pensions garanteixin unes pensions dignes i suficients.
3. El Consell d’Eivissa acorda dirigir-se al Parlament Europeu perquè promogui l’eliminació de les
desgravacions fiscals de les aportacions als fons de pensions privats.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=17
Finalitzat el debat, el president dóna pas a la votació de la moció, que es fa de forma
separada a petició del Grup Popular:

Votació del punt 1: s’aprova amb 7 vots a favor (Sr. Torres, Sra. Díaz, Sr. Juan Ferragut i
Sra. Marí, pel Grup PSOE -4-, i Sra. de Sans, Sr. Vericad i Sra. Jurado, pel Grup PodemGuanyem Eivissa -3-) i 6 vots en contra del Sr. Juan Guasch, la Sra. Costa, la Sra.
Domínguez, el Sr. Roig i la Sra. Torres, pel Grup Popular.
Votació del punt 2: s’aprova per unanimitat dels membres presents en el Ple (12).
Votació del punt 3: s’aprova amb 7 vots a favor (Sr. Torres, Sra. Díaz, Sr. Juan Ferragut i
Sra. Marí, pel Grup PSOE -4-, i Sra. de Sans, Sr. Vericad i Sra. Jurado, pel Grup PodemActa 6/2018 Ple 27/04/2018
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Guanyem Eivissa -3-) i 6 vots en contra del Sr. Juan Guasch, la Sra. Costa, la Sra.
Domínguez, el Sr. Roig i la Sra. Torres, pel Grup Popular.
1.2.5. Moció presentada pel Grup PSOE per exigir la correcta dotació de personal per
als serveis de l’administració de l’Estat a l’illa d’Eivissa (RGE núm. 2018007089, de
data 18/04/2018)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“La degradació dels serveis públics a l’illa d’Eivissa ha estat constant els últims anys, a causa de les
polítiques del Govern de l’Estat de retalls en dotació de personal i la falta de mesures per assegurar
que disposam de suficients plantilles en serveis com els cossos i les forces de seguretat de l’Estat,
administració general o l’administració de Justícia.
Així, ens trobam actualment amb una insuficient dotació de personal en nombrosos serveis: en
Justícia s’està pendent del nomenament de 7 funcionaris, amb l’agreujant que d’aquí a dos mesos es
jubila una persona i que per tant faltarà una plaça més.
En Policia Nacional s’estima un dèficit del 25 % de les plantilles fixades per a diferents tasques,
mentre que a la Guàrdia Civil ens trobam amb la mateixa dotació que anys endarrere, malgrat que
s’han incrementat les necessitats, atès l’augment de la població i de l’arribada de turistes.
A l’oficina de Trànsit només disposen de 7 persones en actiu, de les 17 que es compon la plantilla,
amb els problemes que tot això està provocant de deficient servei.
També hi ha falta de personal en altres serveis de l’administració de l’Estat, com són Tresoreria
General de la Seguretat Social, Capitania Marítima o la mateixa Direcció Insular de l’Estat.
La falta de personal està provocada per una insuficient dotació de les plantilles a causa de les
retallades en serveis públics que ve aplicant el govern del PP, en alguns casos, i en altres per una
falta d’incentiu als treballadors, que reben uns salaris insuficients per a una destinació laboral com és
Eivissa, amb elevats preus de l’habitatge i de béns i serveis, fent que el cost de la vida a l’illa no
estigui suficientment compensat.
Aquesta situació va en detriment dels serveis que rep la ciutadania d’Eivissa, sense que el Govern de
l’Estat estigui prenent mesures per fer-hi front.
Per tot això exposat, el Grup del PSOE al Consell d’Eivissa proposa la següent PROPOSTA
D’ACORD:
1. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat a equiparar la indemnització per
resident dels funcionaris de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració de
Justícia i de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat al de les illes menors de la
Comunitat Autònoma de les Illes Canàries.
2. El Ple del Consell d’Eivissa insta el Govern de l’Estat a dotar de places suficients les
borses de personal corresponents als llocs de feina dels serveis de Trànsit, Justícia i
tots aquells que pateixen un dèficit a l’illa d’Eivissa.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=18
Finalitzat el debat, el president dóna pas a la votació de la moció, que s’aprova per
unanimitat dels membres presents en el Ple (12).
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A continuació, es tracta la moció presentada per urgència pels grups PSOE i PodemGuanyem Eivissa en defensa de l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres (RGE núm.
2018007670, de data 26/04/2018):
1.2.6. Moció conjunta dels grups PSOE i Podem-Guanyem en defensa de l’Hospital
Residència Assistida Cas Serres (RGE núm. 2018007670, de data 26/04/2018)
S’aprova la urgència per unanimitat del membres presents en el Ple (12).
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“L’Hospital Residència Assistida Cas Serres és el servei més emblemàtic que gestiona el Consell
Insular d’Eivissa, per la seua important tasca social i sanitària, i perquè ha acompanyat pràcticament
tota la història de la institució d’ençà del seu reconeixement en la Constitució de 1978. És la
continuació de l’antic Hospital Insular, que va ser fundat l’any 1423 i estava ubicat a Dalt Vila, vora
l’església de l’Hospitalet, de la qual formava part, tal com recull l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.
L’any 1955 l’Hospital va passar a un edifici de nova construcció situat a l’avinguda d’Espanya,
dependent de la Diputació Provincial, que el va dotar de serveis sanitaris com quiròfans o raigs X.
Finalment, el 1979 es va transferir al Consell Insular, la institució que l’ha gestionat durant tots
aquests anys, convertint-lo en un centre de referència d’atenció hospitalària i sociosanitària a
persones majors amb diferents nivells de dependència, persones amb trastorns cognitius i del
comportament, persones amb alguna malaltia crònica evolutiva, persones amb malalties
degeneratives, persones amb necessitat de cures pal·liatives i persones amb grans discapacitats
físiques i que necessitin suport sanitari.
L’any 1988, l’Hospital Insular es va traslladar provisionalment a Can Sifre fins que el 1993 es varen
inaugurar les noves i modernes instal·lacions d’Hospital Residència Assistida situades a Cas Serres.
El trasllat va ser necessari a causa del mal estat de l’edifici situat a l’avinguda d’Espanya, un
emplaçament que posteriorment es va destinar a la construcció de l’actual seu del Consell Insular.
L’antic Hospital Insular, actual Hospital Residència Assistida Cas Serres, forma part de la història de la
nostra illa, ens explica com ha evolucionat l’atenció sanitària durant segles, passant d’una activitat de
beneficència en els seus orígens als actuals estàndards de les societats més avançades, i continua
sent un referent i un servei absolutament necessari per a l’Eivissa del segle XXI.
El passat 22 de març, el Consell d’Eivissa va rebre notificació de la Direcció General d’Acreditació,
Docència i Recerca en Salut de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears de declaració
de l’extinció de I’autorització de funcionament de l’Hospital Residència Assistida Cas Serres com a
centre hospitalari i de denegació de la seua renovació, amb baixa de la inscripció al Registre de
Centres Sanitaris.
Aquesta resolució està basada en allò que estableix la normativa autonòmica i la legislació estatal
bàsica en matèria de salut. No obstant això, aquest Consell Insular ha presentat recurs d’alçada
contra la resolució, en considerar que hi ha fonaments suficients per a la seua suspensió.
Aquest conflicte ha motivat la mobilització del Comitè d’Empresa i de plataformes de treballadors i de
famílies de les persones ingressades al centre, que s’han pronunciat en contra de l’extinció de
l’acreditació com a hospital per a Cas Serres, per les conseqüències que aquest canvi pot provocar
quant a la qualitat dels serveis que s’hi presten i pel que fa a la dotació de les plantilles de personal.
Per tot això, el Grup Socialista i el Grup Podem-Guanyem del Consell d’Eivissa formulam la
següent proposta d’acord:
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1. El Consell d’Eivissa es compromet a defensar el manteniment de Cas Serres com a hospital
acreditat i amb la màxima qualitat dels serveis sanitaris que s’hi presten.
2. El Consell d’Eivissa es compromet a defensar la totalitat dels llocs de feina de l’actual plantilla,
defensant l’acreditació de tots els serveis sanitaris que s’estimin i amb suficient dotació de personal.
3. El Consell d’Eivissa es compromet a defensar la titularitat pública de l’Hospital Residència
Assistida, vetllant perquè no es recorri a privatitzacions o externalitzacions dels serveis sanitaris.
4. El Consell d’Eivissa es compromet a defensar davant de les administracions autonòmica i estatal el
reconeixement de la figura d’Hospital Residència Assistida, per tal que s’asseguri el seu encaix dins
de la normativa sanitària.”

El debat del present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està
disponible en el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació.
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=19
Fruit d’una esmena transaccional proposada pel Grup Popular, se substitueix en els punts 2 i
3 l’expressió “es compromet a defensar” per “mantendrà”, per la qual cosa la proposta
d’acord queda amb la següent redacció:
“1. El Consell d’Eivissa es compromet a defensar el manteniment de Cas Serres com a hospital
acreditat i amb la màxima qualitat dels serveis sanitaris que s’hi presten.
2. El Consell d’Eivissa mantendrà la totalitat dels llocs de feina de l’actual plantilla, defensant
l’acreditació de tots els serveis sanitaris que s’estimin i amb suficient dotació de personal.
3. El Consell d’Eivissa mantendrà la titularitat pública de l’Hospital Residència Assistida, vetllant
perquè no es recorri a privatitzacions o externalitzacions dels serveis sanitaris.
4. El Consell d’Eivissa es compromet a defensar davant de les administracions autonòmica i estatal el
reconeixement de la figura d’Hospital Residència Assistida, per tal que s’asseguri el seu encaix dins
de la normativa sanitària.”

El president dóna pas al fons de l’assumpte, que inclou l’esmena transaccional, que s’aprova
per unanimitat dels membres presents en el Ple (12).

1.3. Torn obert de paraules
1.3.1. Pregunta presentada pel Grup Popular al president en relació amb el pagament
de les ajudes a les confraries de Setmana Santa (RGE núm. 2018007053, de data
18/04/2018)
El present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està disponible en
el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=22
1.3.2. Pregunta presentada pel Grup Popular a la consellera de Mobilitat en relació
amb la presència d’inspectors infiltrats (RGE núm. 2018007054, de data 18/04/2018)
El present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està disponible en
el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
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http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=23
1.3.3. Pregunta presentada pel Grup Popular al president en relació amb el tractament
de fangs (RGE núm. 2018007055, de data 18/04/2018)
El present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està disponible en
el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=24
1.3.4. Pregunta presentada pel Grup Popular al president en relació amb la constitució
dels consells sectorials de participació ciutadana (RGE núm. 2018007058, de data
18/04/2018)
El present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està disponible en
el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=25
1.3.5. Pregunta presentada pel Grup Popular al conseller d’Educació en relació amb
l’escoleta de Can Nebot (RGE núm. 2018007059, de 18/04/2018)
El present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està disponible en
el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=26
1.3.6. Pregunta presentada pel Grup Popular a la consellera d’Habitatge en relació amb
la inversió per a la compra d’habitatge social (RGE núm. 2018007060, de data
18/04/2018)
El present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està disponible en
el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=27

1.3.7. Pregunta presentada pel Grup Popular al conseller de Medi Ambient en relació
amb el control per evitar l’entrada de la xilel·la (xylella) a l’illa (RGE núm. 2018007061,
de data 18/04/2018)
El present punt es troba recollit en la gravació de la sessió plenària, que està disponible en
el Portal de Reproducció de la web d’aquesta Corporació:
http://videoacta.conselldeivissa.es/?pleno=20180427&punto=28

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta i certific.
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La secretària general acctal.,
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Vist i plau,
El president,
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