Secretaria General
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 09 / 971 19 55 52
fax 971 39 81 06
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Acta de sessió del Ple
Identificació de la sessió
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Data: 31 de gener de 2019
Horari: de 10.03 a 13.27 h
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, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí
Pepa Marí Ribas, consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat
Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller del Grup Podem-Guanyem Eivissa
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 Ferrer Torres, consellera del Grup Popular

-

Antoni Riera Buforn, secretari general acctal.
Marian Tur Díaz, interventora

-

Excusen l’absència
-

Lydia Jurado Cotrina, consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social,
Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions
David Ribas Ribas, conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura,
Esports i Joventut

Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les sessions 27-04-2018, 19-06-2018E,
13-07-2018EU, 26-07-2018, 05-09-2018E, 20-09-2018EU i 27-09-2018.
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat
i Relacions amb Entitats i Associacions de rectificació d’error en l’acord del Ple de data 2911-2018, en relació amb la revisió d’ofici de l’autorització d’obertura i funcionament del servei
de serveis socials “Vivienda Supervisada Ibiza” a l’entitat AMADIBA (exp. 2018/00003400A).
3. Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi Ambient,
Medi Rural i Marí en relació amb la informació comptable de l’estat de la liquidació del
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pressupost fins al 30 de novembre de 2018, d’acord amb l’informe de l’interventor de data 7
de desembre de 2018, exp. 2019/00000652E.
4. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars.
4.1. Decrets i comunicacions de Presidència.
4.2. Mocions:
4.2.1. Moció presentada pel Grup PSOE pel reforç i la posada en valor de les mesures establertes en el pacte d’Estat en matèria de violència de gènere (RGE núm. 2019000631, de
data 15-01-2019).
4.2.2. Moció presentada pel Grup Podem-Guanyem Eivissa per a la internalització dels treballadors de la delegació d’IB3 a les Pitiüses (RGE núm. 2019000901, de data 21-01-2019).
4.2.3. Moció presentada pel Grup Podem-Guanyem Eivissa per a l’adhesió del Consell Insular d’Eivissa a la Plataforma i el manifest per a un bon finançament (RGE núm. 2019000928,
de data 21-01-2019).
4.2.4. Moció presentada pel Grup Popular sobre la transparència del Consell (RGE núm.
2019001049, de data 23-01-2019).
4.2.5. Moció presentada pel Grup Popular relativa als PGE de 2019 (RGE núm.
2019001052, de data 23-01-2019).
4.2.6. Moció presentada pel Grup Popular de suport al sector cinegètic (RGE núm.
2019001057, de data 23-01-2019).
4.3. Torn obert de paraules:
4.3.1. Pregunta presentada pel Grup Popular sobre la retallada de la inversió de l’Estat a la
nostra illa (RGE núm. 2019001053, de data 23-01-2019).
4.3.2. Pregunta presentada pel Grup Popular sobre l’estat de les negociacions amb el Ministeri d’Interior referents al conveni per a la construcció dels habitatges al solar annex a la Co missaria (RGE núm. 2019001055, de data 23-01-2019).
4.3.3. Pregunta presentada pel Grup Popular sobre les gestions efectuades per a la creació
d’un centre de menors en un solar de Talamanca propietat del Consell (RGE núm.
2019001056, de data 23-01-2019).
4.3.4. Pregunta presentada pel Grup Popular en relació amb el projecte de construcció d’un
crematori de mascotes insular (RGE núm. 2019001058, de data 23-01-2019).
4.3.5. Pregunta presentada pel Grup Popular en relació amb el CIFP Can Marines (RGE
núm. 2019001059, de data 23-01-2019).
4.3.6. Pregunta presentada pel Grup Popular en relació amb la data prevista per al certamen
de teatre (RGE núm. 2019001060, de data 23-01-2019).
4.3.7. Sol·licitud d’inclusió dins l’ordre del dia pel Grup Popular d’un registre de data 12 de
setembre de 2018: Quina és la relació (nom, càrrec i tipus de contracte) dels “més de 150”
funcionaris acomiadats l’anterior legislatura? (RGE núm. 27501, de data 12/12/18).
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si escau, de les actes corresponents a les sessions 27-04-2018, 19-062018E, 13-07-2018EU, 26-07-2018, 05-09-2018E, 20-09-2018EU i 27-09-2018
S’aproven les actes corresponents a les sessions de dates 27-04-2018, 19-06-2018E, 13-072018EU, 26-07-2018, 05-09-2018E, 20-09-2018EU i 27-09-2018, per unanimitat dels
membres assistents en el Ple (12).
Aquest 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=20190131=1
2. Proposta de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social,
Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions de rectificació d’error en l’acord del
Ple de data 29-11-2018, en relació amb la revisió d’ofici de l’autorització d’obertura i
funcionament del servei de serveis socials “Vivienda Supervisada Ibiza” a l’entitat
AMADIBA (exp. 2018/00003400A)
Havent-se presentat una proposta, del tenor següent:
“En data 29-11-2018, dins l’expedient tramitat per a la revisió d’ofici de la Resolució núm. 2018000040
de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb
Entitats i Associacions, per la qual s’atorgà a l’entitat AMADIBA l’autorització per a l’obertura i el
funcionament del servei de serveis socials “Vivienda Supervisada Ibiza”, es va dictar l’acord plenari en
virtut del qual es declarava, de conformitat amb el dictamen emès pel Consell Consultiu de les Illes
Balears, que no escau la revisió d’ofici de la dita resolució administrativa i que no procedia, per tant, la
seua declaració de nul·litat.
De conformitat amb la tramitació d’aplicació, aquest acord es va comunicar dins el termini previst al
Consell Consultiu per al seu coneixement.
En data 9-01-2019 (RGE núm. E/2019000337) ha tengut entrada en aquesta Corporació escrit del
president d’aquest òrgan consultiu, en virtut del qual es recorda l’exigència prevista a l’article 4.3 de la
Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, consistent que les
disposicions i les resolucions sobre assumptes informats pel Consell Consultiu han d’expressar si
s’adopten de conformitat amb el seu dictamen o se n’aparten. En el primer cas, s’usarà la fórmula
«d’acord amb el Consell Consultiu», en el segon, la d’«oït el Consell Consultiu».
Detectat aquest error material a la proposta de data 15-11-2018, que al seu torn va provocar error a
l’acord del Ple de data 29-11-2018, ja que per omissió no es va posar la dita fórmula («d’acord amb el
Consell Consultiu»), i atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que les administracions públiques
poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes, resulta escaient rectificar l’error generat.
Per tot l’anterior, vist l’informe proposta de la cap de Servei de Benestar Social amb el vist i conforme
de la secretària tècnica de Sanitat i Benestar Social de data 17-01-2019, en ús de les facultats que
tenc conferides, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
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1. Rectificar l’error produït a l’acord del Ple de data 29-11-2018, en el sentit d’incloure la fórmula
«d’acord amb el Consell Consultiu» (al darrer paràgraf abans de la part dispositiva), i
on diu:
«Per tot l’anterior, i atès el Decret de Presidència núm. 287/2015, de determinació de les atribucions
genèriques als consellers executius i de les conselleres executives del Consell Insular d’Eivissa, elev
al Ple del Consell Insular, la següent PROPOSTA...»
ha de dir:
«Per tot l’anterior, i atès el Decret de Presidència núm. 287/2015, de determinació de les atribucions
genèriques als consellers executius i de les conselleres executives del Consell Insular d’Eivissa,
d’acord amb el Consell Consultiu, elev al Ple del Consell Insular la següent PROPOSTA...»
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i comunicar-ho al Consell Consultiu de les Illes
Balears.”

El debat d’aquest 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=20190131&punto=2
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Cultura i Benestar Social i vistos els
informes que consten a l’expedient, se sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat
dels membres assistents en el Ple (12).
3. Comunicació del conseller executiu del Departament d’Economia, Hisenda, Medi
Ambient, Medi Rural i Marí en relació amb la informació comptable de l’estat de la
liquidació del pressupost fins al 30 de novembre de 2018, d’acord amb l’informe de
l’interventor de data 7 de desembre de 2018, exp. 2019/00000652E
Havent-se presentat una comunicació del tenor següent:
“El conseller executiu d’Economia i Hisenda del Consell Insular d’Eivissa, en virtut de les facultats que
té conferides i en compliment del que estableix la base 46 de les d’execució del pressupost vigent de
2018, en relació amb el que disposa l’article 207 de la Llei d’hisendes locals i en la Regla 52 i
següents de la Instrucció del model normal de comptabilitat local vigent, remet al Ple la informació
comptable a la qual es refereix l’esmentada instrucció corresponent a la liquidació de pressupost fins
al 30 de novembre de 2018, d’acord amb l’informe de l’interventor d’aquest Consell de data de 7 de
desembre de 2018.”

El debat d’aquest 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=20190131&punto=3
Els membres del Ple en queden assabentats.
4. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars
4.1. Decrets i comunicacions de Presidència
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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.
Els membres del Ple en queden assabentats.
4.2. Mocions
4.2.1. Moció presentada pel Grup PSOE pel reforç i la posada en valor de les mesures
establertes en el pacte d’Estat en matèria de violència de gènere (RGE núm.
2019000631, de data 15-01-2019)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’aprovació pel ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar un revulsiu, en tots els seus
aspectes, de les polítiques de la violència contra i sobre les dones, pel fet de ser-ho, consolidant-se, a
la seua entrada en vigor, com a model internacional.
De fet, Espanya va rebre a Ginebra una de les mencions d’honor del Premi de Polítiques de Futur
(Future Policy Award 2014) que ONU Dones, World Future Council i la Unió Interparlamentària
concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin posar fi a la violència exercida
contra les dones i les nenes, una violència que qualifiquen com una de les formes més generalitzades
d’abús contra els drets humans.
L’esmentada llei integral i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes són els dos
instruments legals amb els quals ens hem dotat per lluitar contra la violència masclista que oprimeix la
llibertat i la seguretat de les dones.
El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per unanimitat, una
Proposició no de llei per la qual s’instava el Govern a promoure la subscripció d’un pacte d’Estat en
matèria de violència de gènere, pel Govern de la Nació, les comunitats autònomes i ciutats amb
Estatut d’autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que continuï impulsant
polítiques per a l’eradicació de la violència sobre les dones com una veritable política d’Estat. El
Congrés, en la seua sessió plenària de 28 de setembre de 2017, va aprovar, sense cap vot en contra,
l’Informe de la Subcomissió per a un Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.
Per part seua, la Comissió d’Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de 2016, la creació d’una
ponència que estudiàs i avaluàs, en matèria de violència de gènere, els aspectes de prevenció,
protecció i reparació de les víctimes, analitzàs l’estratègia per aconseguir i implementar un pacte
d’Estat contra la violència de gènere i examinàs la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de
setembre de 2017, el Ple del Senat va aprovar, per unanimitat, l’Informe de la Ponència d’Estudi per a
l’elaboració d’estratègies contra la violència de gènere.
El Govern de les Illes Balears ha impulsat un Pacte social contra les violències masclistes, amb 10
conselleries del Govern, amb 6 línies estratègiques, 23 objectius, 135 mesures i una dotació de 13,6
milions d’euros. Això ha permès impulsar mesures com el foment de la coeducació a les escoles, la
formació dels professionals sanitaris per detectar millor la violència de gènere, o mesures de caire
laboral, com garantir un any de feina a les dones víctimes de violència de gènere, a efectes de
garantir la seua independència econòmica.
Els informes de Congrés i Senat, units al Pacte social contra les violències masclistes (Reacció)
contenen un conjunt de propostes per prevenir i combatre la violència contra les dones i la violència
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domèstica, i per millorar en la resposta que, des de les institucions, es proporciona a les dones
víctimes i a les seues filles i fills menors o als menors sota la seua guarda, tutela o acolliment.
Comptam, per tant, amb un gran acord polític i social, que recull el compromís de la societat en la
lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte privat per convertir-se en una
qüestió d’Estat. Un pacte necessari davant les dades esgarrifoses sobre la violència que suporten les
dones pel fet de ser-ho i de la qual també es veuen afectats els seus fills i filles.
Una de les mesures del Pacte d’Estat contra la violència de gènere planteja la necessitat d’adoptar les
modificacions legals oportunes perquè l’Administració local pugui dur a terme actuacions en la
promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere, ja que es tracta
de l’administració més pròxima a la ciutadania i, per tant, a les víctimes. En aquest sentit, es planteja
que aquestes qüestions han de formar part del catàleg de matèries recollit com de competència
pròpia dels municipis en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per permetre el
desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta reforma va ser duta a terme pel
Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere.
Segons l’última macroenquesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri de Sanitat i
Igualtat:
- El 12,5 % de les dones majors de 16 anys ha patit violència de gènere alguna vegada en la seua
vida, la qual cosa en termes absoluts suposen 2,5 milions de dones a Espanya.
- El 2,7 % de les dones majors de 16 anys ha sofert violència l’últim any.
- El 64 % dels fills i filles de les mares varen presenciar els episodis de violència.
- Però, només el 28,6 % va presentar denúncia.
Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si soles la necessitat de polítiques
específiques, també n’hi ha unes altres que van indicant els canvis que s’estan produint, entre les
quals:
- El 77,6 % ha aconseguit sortir de la violència de gènere.
- El 45 % ha acudit a algun servei d’ajuda mèdica, social o legal.
No obstant això, malgrat la utilitat del reconeixement internacional rebut per la llei integral, de
l’important procés de presa de consciència social que s’ha produït al nostre país sobre la gravetat de
la violència contra les dones i el gran obstacle que això suposa per a la convivència democràtica,
malgrat tot això, avui, algunes forces polítiques plantegen una destrucció de tota l’estructura de
prevenció, atenció i protecció de les dones víctimes de violència de gènere i per a això compten amb
la complicitat de partits polítics disposats a lapidar el dret de les dones a una vida lliure de violència;
com si 976 dones assassinades, d’ençà en tenim dades, i una mitjana de 150.000 denúncies anuals
per maltractament no fossin raons suficients per rebutjar i aïllar els qui sense embuts fan del
masclisme la seua bandera política.
El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l’estat de dret exigeix un compromís amb
la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro d’una política sostinguda per eradicar
la violència de gènere. No podem, no hem de posar en perill el present i futur de les dones i dels seus
fills i filles.
Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en aquesta
matèria només s’aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de totes les forces polítiques i socials
per col·locar en l’agenda política la lluita contra totes les formes de violència contra les dones.
Per totes aquestes raons, es fa necessari redoblar els esforços contra la violència de gènere,
mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els qui els donen cobertura
política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones víctimes i es desenvolupin tots
els recursos i les mesures que es preveuen en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.
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Per tot això, el Grup Socialista del Consell d’Eivissa presenta la següent
PROPOSTA DE MOCIÓ:
1. El Ple del Consell d’Eivissa acorda reforçar i continuar posant en valor les mesures contengudes en
el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere de Congrés, Senat i en el Pacte social contra les
violències masclistes del Govern de les Illes Balears amb l’objectiu de combatre el terrorisme
masclista, el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i de les Illes Balears,
que té el seu brou de cultiu en una cultura i educació profundament antidemocràtica i que parteix de la
idea de la superioritat de l’home sobre la dona.
2. El Ple del Consell d’Eivissa manifesta la seua repulsa a totes les manifestacions d’aquesta
violència, el seu compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.
3. El Ple del Consell d’Eivissa expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni
l’eliminació o la minoració de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista,
així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes.
4. El Ple del Consell d’Eivissa rebutjar l’adopció de qualsevol tipus d’acord, explícit o implícit, amb
formacions que plantegen la supressió o la reducció de les mesures de protecció de les dones,
donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d’agreujar el
problema.
5. El Ple del Consell d’Eivissa, en el marc del reforç de les iniciatives per combatre aquesta xacra, es
compromet a impulsar l’aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes en coordinació amb tots els
poders públics.”

El debat d’aquest 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=20190131&punto=5
La Sra. Díaz, pel Grup PSOE, fa una rectificació in voce en el punt 4, perquè allà on diu: «El
Ple del Consell d’Eivissa rebutjar», digui: «El Ple del Consell d’Eivissa acorda rebutjar», per
la qual cosa queda amb la següent redacció:
«4. El Ple del Consell d’Eivissa acorda rebutjar l’adopció de qualsevol tipus d’acord, explícit
o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o la reducció de les mesures de
protecció de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un
altíssim risc d’agreujar el problema.»
Finalitzat el debat, es fa la votació dels punts per separat:
Votació del punt 1:
S’aprova amb 6 vots a favor del Grup PSOE (4) i Grup Podem-Guanyem Eivissa (2) i 6
abstencions del Grup Popular.
Votació de punt 2:
S’aprova per unanimitat (12) dels membres presents en el Ple.
Votació del punt 3:
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S’aprova per unanimitat (12) dels membres presents en el Ple.
Votació del punt 4:
Es fa la votació amb el següent resultat: 6 vots a favor del Grup PSOE (4) i Grup PodemGuanyem Eivissa (2) i 6 vots en contra del Grup Popular.
Produït l’empat, es fa una segona votació amb el següent resultat: 6 vots a favor del Grup
PSOE (4) i Grup Podem-Guanyem Eivissa (2) i 6 vots en contra del Grup Popular.
Intervé el secretari per informar que, atès que s’ha produït novament un empat, es fa valer el
vot de qualitat del president, per la qual cosa queda aprovada la proposta.
Votació del punt 5:
S’aprova per unanimitat (12) dels membres presents en el Ple.
4.2.2. Moció presentada pel Grup Podem-Guanyem Eivissa per a la internalització dels
treballadors de la delegació d’IB3 a les Pitiüses (RGE núm. 2019000901, de data 21-012019)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“Exposició de motius
El passat dia 16 de gener, els treballadors d’IB3, la Radio i Televisió Públiques de les Illes Balears,
varen anar a la vaga per denunciar la seua situació laboral i per denunciar l’incompliment reiterat de
les promeses que s’han realitzat als seus treballadors dels serveis d'informatius.
Recordem que des del naixement d’IB3, l’any 2005, l’aleshores president del Govern Jaume Matas va
optar per un model fins aleshores inèdit als mitjans de comunicació públics, que va ser el de
l’externalització –és a dir, el funcionament privatitzat– d’absolutament tota la plantilla, al marge de
l’establiment d’un ferri control ideològic.
Era un model absolutament inèdit, perquè és habitual que en tots els mitjans de comunicació
audiovisuals –també en els públics– els programes d’entreteniment estiguin externalitzats a través de
productores, però el que no s’havia vist mai és que els serveis informatius també depenguin
d’empreses privades que, evidentment, avantposen el seu benefici al servei públic.
Aquest sistema anòmal ha estat denunciat pels treballadors d’IB3 des del primer moment i, en
reiterades ocasions, se’ls ha promès que, quan les circumstàncies fossin les propícies, s’iniciaria el
procés per internalitzar els treballadors dels serveis informatius.
A això, s’hi ha d’afegir la situació específica de precarietat que pateixen els treballadors de les
delegacions d’Eivissa i Formentera. Aquí, en tractar-se d’una redacció més petita, les retallades que
efectua l’empresa concessionària per assegurar-se un marge de benefici –cosa que és absolutament
legítim– redunda de manera més directa en el dia a dia dels treballadors.
Ens trobam que Eivissa i Formentera, juntes, tenen el mateix personal que la delegació de Menorca,
tot i sumar pràcticament el doble de població. Que els salaris estan congelats des de l’inici de la crisi
econòmica, l’any 2008, i que el nou personal contractat té salaris més baixos encara. Que només hi
ha un redactor d’esports per a les dues illes fent televisió i ràdio. Que la precarietat laboral més la
situació específica del problema de l’habitatge han provocat que no trobin personal per fer
substitucions a Formentera perquè ningú no vol assumir aquestes condicions laborals, i ha abocat a la
precarietat habitacional al personal que viu a Eivissa.
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Recordem, a més, que durant l’inici d’IB3, la delegació d’Eivissa comptava amb un plató de televisió
propi i una desconnexió informativa de televisió, que es va suprimir. La precarietat i la manca de
personal han provocat que, cada vegada més, la delegació d’IB3 a les Pitiüses hagi quedat relegada
a un paper secundari.
Consideram que Eivissa mereix comptar amb una ràdio i una televisió públiques amb uns recursos
materials i humans suficients com per cobrir amb garanties tota la informació que es genera a l’illa, i
oferir una informació i un servei públic digne i de qualitat, i que els treballadors tenguin unes
condicions laborals òptimes per desenvolupar la seua feina, i que siguin contractats directament per
IB3 i no per productores ni empreses intermediàries.
Per això, el Grup PODEM-GUANYEM proposa al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
1. El Consell Insular d’Eivissa insta el Govern balear a prendre en consideració les peticions dels
treballadors i iniciar el procés d’internalització dels treballadors d’IB3 a la delegació de les Pitiüses.
2. Mentre la internalització efectiva no sigui possible, el Consell Insular d’Eivissa insta el Govern
balear que, quan acabi el contracte actual amb l’empresa concessionària, aquest contracte no es
prorrogui tal com està ara, sinó que la nova licitació inclogui un augment de la plantilla i unes
clàusules socials que incloguin uns salaris dignes i el pagament d’un plus per compensar les
despeses derivades de la problemàtica de la falta d’habitatge.”

El debat d’aquest 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=20190131&punto=8
Finalitzat el debat, se sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
6 vots a favor dels grups PSOE (4) i Podem-Guanyem Eivissa (2) i 6 vots en contra del Grup
Popular.
Produït l’empat, es fa una segona votació amb el següent resultat: 6 vots a favor dels grups
PSOE (4) i Podem-Guanyem Eivissa (2) i 6 vots en contra del Grup Popular.
Intervé el secretari per informar que, atès que s’ha produït novament un empat, es fa valer el
vot de qualitat del president, per la qual cosa queda aprovada la proposta.
4.2.3. Moció presentada pel Grup Podem-Guanyem Eivissa per a l’adhesió del Consell
Insular d’Eivissa a la Plataforma i el manifest per un bon finançament (RGE núm.
2019000928, de data 21-01-2019)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“És un fet incontestable que els darrers quaranta anys d’autonomia política han suposat, per a les Illes
Balears, una millora en la qualitat de vida i l’equitat en l’accés als serveis públics dels ciutadans. Em però, un infrafinançament endèmic, els incompliments per part de l’Estat alhora de desenvolupar l’Estatut d’autonomia vigent i el gir profundament centralista de les polítiques del Govern central estan
capgirant aquesta situació. Així, hem arribat a un moment insostenible on la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (CAIB), els consells insulars i els ajuntaments no disposen dels recursos econòmics
necessaris per atendre com cal els ciutadans d’aquest arxipèlag.
Els eivissencs no hem de quedar-nos quiets davant aquesta situació d’injustícia que fa massa anys
que dura. Per tant, consideram que resulta una notícia molt interessant la creació de la Plataforma
per la reforma del sistema de finançament, constituïda per seixanta-cinc organitzacions de la societat
civil de les Balears, i que ja ha obtengut les adhesions de vint-i-nou ajuntaments –entre els quals el
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d’Eivissa i el de Sant Josep de sa Talaia– i del Consell de Mallorca, entre altres. Aquesta entitat al seu
Manifest fundacional demana als partits polítics una reforma urgent del sistema de finançament
deixant palès que el tracte que es dóna a les Illes Balears en matèria de finançament continua essent
clarament injust, a pesar dels anys que fa que la nostra societat civil i les nostres institucions
demanen canvis que tenguin present la nostra peculiar realitat insular i pluriinsular, com és el cas
d’Eivissa i més especialment a Formentera. Tots els partits polítics de les illes Balears amb
representació al Parlament han donat suport a aquesta plataforma. Malgrat tot, la resposta del Govern
central davant aquest clam fins ara ha estat molt minsa.
S’ha de dir que el mateix model de finançament parteix d’una distribució de recursos arbitrària. Les
illes Balears estan entre les tres comunitats que més aportam per càpita al sistema i passam a la
vuitena posició com a perceptors de recursos per habitant. La solidaritat entre territoris en cap cas no
es pot basar sobre l’empobriment relatiu d’altra comunitat, com es pot comprovar en el descens que
patim en l’índex de renda per càpita en comparació amb altres comunitats autònomes.
El deute de la nostra Comunitat ascendeix a dia d’avui a uns 9.000 milions d’euros. Aquesta situació
no seria possible sense l’infrafinançament crònic que patim des que, ara fa uns vint anys, vàrem rebre
la transferència d’unes competències pèssimament dotades (educació, sanitat i serveis socials). Això
suposa una deixadesa als compromisos que sobre aquests temes té encara el Govern central.
Així mateix cal tenir en compte l’incompliment flagrant de la legalitat per part de l’Estat pel que fa a
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. El Govern central no ha pagat encara totes les inversions
estatutàries, ni ha impulsat la cogestió aeroportuària ni ha implementant el règim especial per a les
illes Balears, l’instrument que hauria d’aportar a les Illes recursos per corregir els costos de la
insularitat i la pluriinsularitat. D’aquesta forma s’incompleixen tant preceptes recollits a l’Estatut
d’autonomia, una Llei orgànica de l’Estat, com l’article 138 de la Constitució, que reconeix el fet de la
insularitat com un element a tenir en compte per garantir el principi de solidaritat entre territoris.
Per últim, s’ha de dir que les nostres institucions municipals i insulars pateixen les restriccions de la
Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (27/2013 –l’anomenada Llei Montoro) que
impedeix que les esmentades institucions puguin gastar els seus romanents en polítiques socials,
culturals, esportives… o en incrementar les seues plantilles per modernitzar i millorar el servei a la
ciutadania.
Davant aquesta endèmica situació que ens impedeix tenir els recursos que la nostra educació, sanitat
i serveis socials necessiten, reclamam un nou model de finançament que estableixi el principi
d’ordinalitat i incrementi la capacitat decisòria i recaptatòria de la Comunitat Autònoma; el
reconeixement per part de l’Estat de la nostra condició insular, mitjançant l’aprovació del règim
especial per a les Illes; l’increment progressiu i substancial de les inversions estatals; el pagament de
les inversions estatutàries que encara es deuen; la coresponsabilitat de l’Estat amb l’assumpció del
deute de la nostra comunitat; la cogestió aeroportuària i la derogació de la Llei Montoro.
Per això, el Grup PODEM-GUANYEM proposa al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
1. El Ple del Consell Insular d’Eivissa demana l’adhesió a la Plataforma per la reforma del sistema de
finançament, assumint les reivindicacions recollides al Manifest per un bon finançament.
2. El Consell Insular d’Eivissa treballarà per difondre aquesta iniciativa i sumar adhesions, així com
organitzant actes de debat i divulgació sobre aquesta problemàtica.”

El debat d’aquest 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=20190131&punto=9
Finalitzat el debat, se sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
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6 vots a favor dels grups PSOE (4) i Podem-Guanyem Eivissa (2) i 6 vots en contra del Grup
Popular.
Produït l’empat, es fa una segona votació amb el següent resultat: 6 vots a favor dels grups
PSOE (4) i Podem-Guanyem Eivissa (2) i 6 vots en contra del Grup Popular.
Intervé el secretari per informar que, atès que s’ha produït novament un empat, es fa valer el
vot de qualitat del president, per la qual cosa queda aprovada la proposta.
4.2.4. Moció presentada pel Grup Popular sobre la transparència del Consell (RGE
núm. 2019001049, de data 23-01-2019)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“Exposició de motius
Aquesta legislatura ha estat caracteritzada per un augment del cost en càrrecs de confiança a tots els
departaments del Consell, concretament en 548.000 euros anuals, malgrat que la falta de resultats és
més que evident en tots els departaments. En el cas del Transparència, a més de la consellera, es
compta amb una directora insular (42.268,50 euros anuals) i una secretària tècnica de Transparència
(també 42.268,50 euros anuals).
Tot i l’elevada despesa, la gestió d’aquests quatre anys ha estat marcada per l’absència de
transparència, el retard en les publicacions, la desactualització del Portal de Transparència de la
institució, el nul avanç de l’Administració Electrònica i el més que qüestionable accés de l’oposició a la
documentació, entre d’altres.
Per tot això, el Grup Popular fa al Ple les següents PROPOSTES D’ACORD:
1. El Ple del Consell Insular d’Eivissa acorda actualitzar el Portal de Transparència de la institució i
publicar-hi les dades reals i actualitzades que falten en un termini de trenta dies.
2. El Ple del Consell Insular d’Eivissa acorda publicar al Portal de Transparència de la institució les
dades econòmiques i pressupostàries de la Corporació així com els estats d’execució reals.
3. El Ple del Consell Insular d’Eivissa acorda publicar les despeses de viatges de representants i càrrecs polítics, no tan sols aquells que van a càrrec de la institució sinó també els que van a càrrec
d’ens dependents de la institució.”

El debat d’aquest 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=20190131&punto=10
Finalitzat el debat, se sotmet les propostes a votació amb el següent resultat:
6 vots a favor del Grup Popular i 6 vots en contra dels grups PSOE (4) i Podem-Guanyem
Eivissa (2).
Produït l’empat, es fa una segona votació amb el següent resultat:
6 vots a favor del Grup Popular i 6 vots en contra dels grups PSOE (4) i Podem-Guanyem
Eivissa (2).

Acta 2/2019 Ple 31/01/2019

Pàgina 11 de 16

Secretaria General
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 09 / 971 19 55 52
fax 971 39 81 06
secretaria@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Intervé el secretari per informar que, atès que s’ha produït novament un empat, es fa valer el
vot de qualitat del president, per la qual cosa queden rebutjades les propostes.
4.2.5. Moció presentada pel Grup Popular relativa als PGE de 2019 (RGE núm.
2019001052, de data 23-01-2019)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“Exposició de motius
En el projecte de Pressupostos generals de l’Estat per a 2019, el Govern de Pedro Sánchez ha
destinat a Eivissa una de les pitjors inversions, baixant-la en un 35 % respecte a l’anterior exercici.
Aquest fet, sumat al fet que la inversió per càpita a Eivissa se situa per baix de la mitjana de la
inversió per càpita a l’Estat –cosa que no succeïa des de almenys fa sis anys– resulta desastrós per a
la competitivitat i el dinamisme de la nostra activitat econòmica.
L’anterior Govern de Mariano Rajoy va establir, per al 2018, una inversió de 414,79 euros per càpita a
Eivissa mentre que l’actual executiu l’ha situat en 258,29 euros.
Per tot això, el Grup Popular fa al Ple les següents PROPOSTES D’ACORD:
1. El Ple del Consell Insular d’Eivissa insta els representants d’Eivissa al Congrés dels Diputats a no
donar suport al Projecte de pressupostos generals de 2019.
2. El Ple del Consell Insular d’Eivissa insta el Govern de l’Estat a mantenir per a 2019 a Eivissa, com
a mínim, la inversió per càpita de 2018 incloent-hi per tant els projectes d’inversió necessaris.”

El debat d’aquest 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=20190131&punto=11
Finalitzat el debat, se sotmeten les propostes a votació amb el següent resultat:
6 vots a favor del Grup Popular i 6 vots en contra dels grups PSOE (4) i Podem-Guanyem
Eivissa (2).
Produït l’empat, es fa una segona votació amb el següent resultat:
6 vots a favor del Grup Popular i 6 vots en contra dels grups PSOE (4) i Podem-Guanyem
Eivissa (2).
Intervé el secretari per informar que, atès que s’ha produït novament un empat, es fa valer el
vot de qualitat del president, per la qual cosa queden rebutjades les propostes.
4.2.6. Moció presentada pel Grup Popular de suport al sector cinegètic (RGE núm.
2019001057, de data 23-01-2019)
Havent-se presentat una moció, del tenor següent:
“Exposició de motius
A Espanya existeixen aproximadament uns 332.000 caçadors federats i s’expedeixen unes 800.000
llicències anuals. Aquests caçadors, i totes aquelles persones que realitzen activitats relacionades
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amb la caça, desenvolupen una activitat legítima que representa el 0,3 % del PIB espanyol a través
d’una despesa de 6.475 milions d’euros, té un retorn fiscal de 614 milions i genera prop de 187.000
llocs de treball.
La caça, a més de generar ocupació i riquesa, suposa un atractiu turístic singular per al món rural
amb demanda internacional i, en desenvolupar-se majoritàriament en zones d’interior del nostre país,
contribueix a disminuir el preocupant fenomen de la despoblació.
D’altra banda, els caçadors i tots aquells que desenvolupin la seua feina en sectors relacionats amb
l’activitat cinegètica mantenen un alt grau de compromís amb la conservació de la biodiversitat ja que
sense la caça no s’entendria la protecció i la conservació d’espècies tant animals com vegetals i la
conservació del patrimoni natural, forestal o històric.
Una afirmació que es veu ratificada amb dades com que, cada any, els propietaris i gestors de
terrenys cinegètics inverteixen conjuntament 233 milions d’euros en repoblacions i altres inversions de
conservació mediambiental i que cada 4 de 5 vedats a Espanya organitzen activitats destinades a
sensibilitzar i conscienciar sobre la caça responsable i sostenible.
Tot i que la regulació de la caça correspon a les comunitats autònomes, en 2015 es va modificar la
Llei de forests de 2003 a través de la disposició addicional quarta de la llei 21/2015 perquè el ministeri
responsable elaboràs una estratègia nacional de gestió cinegètica amb la participació de les
comunitats autònomes.
L’objectiu que es perseguia amb aquesta estratègia era resoldre problemes que afecten la pràctica de
l’activitat cinegètica, i de la pesca, a través del compromís clar i exprés de suport a aquestes activitats
de les diverses administracions públiques amb competències sobre aquestes.
En maig de 2017, la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic del Senat va aprovar una moció del
Partit Popular que reclamava a l’executiu aquesta estratègia perquè servís «com a marc orientatiu i de
coordinació per a l’ordenació, a escala nacional, de l’aprofitament cinegètic».
A pesar d’aquesta realitat econòmica, social i legal, la ministra de Transició Ecològica del Govern
socialista ha afirmat que prohibiria la caça creant una gran preocupació en tots aquells sectors que hi
participen, així com en els ciutadans i dirigents polítics que viuen en aquelles mateixes comunitats
autònomes en les quals aquesta activitat té major presència i implantació.
Aquesta prohibició d’una activitat amb elevat impacte econòmic i mediambiental així com de gran
arrelament social suposa un retrocés en la defensa de les llibertats i drets reconeguts als espanyols.
Atès que la caça no sols equilibra aspectes econòmics, de desenvolupament del medi rural i de
conservació de la naturalesa, sinó que també forma part de la nostra història, cultura, tradicions i
realitat social nacional, el Grup Popular del Consell Insular fa les següents PROPOSTES D’ACORD:
1. El Ple del Consell Insular d’Eivissa reconeix el valor estratègic de l’activitat cinegètica i de qui la
practica, per la seua contribució al creixement econòmic, la creació i el manteniment de llocs de feina i
com a eina per evitar i contenir la despoblació en l’àmbit rural.
2. El Ple del Consell Insular d’Eivissa reconeix l’alt grau de compromís de tots els qui practiquen
l’activitat cinegètica amb la conservació de la biodiversitat.
3. El Ple del Consell Insular d’Eivissa insta el Govern de l’Estat a finalitzar els treballs i publicar
urgentment l’estratègia nacional de gestió cinegètica com a marc orientatiu i de coordinació per a
l’ordenació a escala nacional de l’aprofitament cinegètic, convocant les comunitats autònomes i tots
els sectors afectats, per tal d’impulsar i defendre la pràctica de la caça per la seua contribució a
l’interès general.
4. El Ple del Consell Insular d’Eivissa insta el Govern de l’Estat a l’elaboració d’un pla d’investigació
científica i d’innovació aplicat a l’activitat cinegètica en el seu conjunt, dotat pressupostàriament i que
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estableixi línies estratègiques relacionades amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental
d’aquesta activitat.
5. El Ple del Consell Insular d’Eivissa insta el Govern a compensar els propietaris forestals per la seua
contribució a la mitigació del canvi climàtic com a conseqüència de la fixació permanent de diòxid de
carbó en els forests on s’alberguen les espècies cinegètiques, les espècies protegides i la ramaderia,
entre la qual s’inclou el bou, posant en marxa projectes que fomentin la biodiversitat, la millora de les
espècies associades als espais naturals, la conservació dels ecosistemes i el seu desenvolupament
econòmic i social.
6. El Ple del Consell Insular d’Eivissa acorda donar trasllat d’aquesta moció a la Presidència del Go vern, a la ministra de Transició Ecològica, al ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i als portaveus
parlamentaris dels grups polítics amb representació al Congrés i al Senat.”

El debat d’aquest 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=20190131&punto=12
Finalitzat el debat, se sotmeten les propostes a votació amb el següent resultat:
6 vots a favor del Grup Popular i 6 vots en contra dels grups PSOE (4) i Podem-Guanyem
Eivissa (2).
Produït l’empat, es fa una segona votació amb el següent resultat:
6 vots a favor del Grup Popular i 6 vots en contra dels grups PSOE (4) i Podem-Guanyem
Eivissa (2).
Intervé el secretari per informar que, atès que s’ha produït novament un empat, es fa valer el
vot de qualitat del president, per la qual cosa queden rebutjades les propostes.
4.3. Torn obert de paraules
4.3.1. Pregunta presentada pel Grup Popular sobre la retallada de la inversió de l’Estat
a la nostra illa (RGE núm. 2019001053, de data 23-01-2019)
Aquest 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=20190131&punto=14
4.3.2. Pregunta presentada pel Grup Popular sobre l’estat de les negociacions amb el
Ministeri d’Interior referents al conveni per a la construcció dels habitatges al solar
annex a la Comissaria (RGE núm. 2019001055, de data 23-01-2019)
Aquest 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=20190131&punto=15
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4.3.3. Pregunta presentada pel Grup Popular sobre les gestions efectuades per a la
creació d’un centre de menors en un solar de Talamanca propietat del Consell (RGE
núm. 2019001056, de data 23-01-2019)
Aquest 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=20190131&punto=16
4.3.4. Pregunta presentada pel Grup Popular en relació amb el projecte de construcció
d’un crematori de mascotes insular (RGE núm. 2019001058, de data 23-01-2019)
Aquest 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=20190131&punto=17
4.3.5. Pregunta presentada pel Grup Popular en relació amb el CIFP Can Marines (RGE
núm. 2019001059, de data 23-01-2019)
Aquest 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=20190131&punto=18
4.3.6. Pregunta presentada pel Grup Popular en relació amb la data prevista per al certamen de teatre (RGE núm. 2019001060, de data 23-01-2019)
Aquest 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=20190131&punto=19
Abans de finalitzar la sessió, a petició del Grup Popular, s’inclou una pregunta que va quedar
pendent de contestar en el Ple ordinari de desembre:
4.3.7. Sol·licitud d’inclusió dins l’ordre del dia pel Grup Popular d’un registre de data
12 de setembre de 2018: Quina és la relació (nom, càrrec i tipus de contracte) dels
“més de 150” funcionaris acomiadats en l’anterior legislatura? (RGE núm. 27501, de
data 12/12/18)
Aquest 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=20190131&punto=19
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i certific.
El secretari general acctal.,
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Vist i plau,
El president,
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