Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/8

EL PLE

Ordinària

Data

24 de juny de 2021

Durada

Des de les 9.30 fins a les 15.00 hores

Lloc

Sala de plens

Presidida per

Ángel Luis Guerrero Domínguez

Secretària accidental

María Carla García Martínez

Interventor

Juan José Prats Marí

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i cognoms

Hi assisteix

……..746K

Ángel Luis Guerrero Domínguez

SÍ

……..138Q

Cristina Ribas Ribas

SÍ

……..347P

Daniel Becerra Torres

SÍ

……..927F

Eduardo Sánchez Guzmán

SÍ

……..042M

Eva Ruiz Zamora

SÍ

……..383E

Francisco Vives Unanua

SÍ

……..693B

Francisco Javier Marí Álvarez

SÍ

……..275K

Josep Antoni Prats Serra

SÍ

……..143V

Josep Guasch Roig

SÍ

……..719M

Juan Francisco Ribas Vidal

SÍ

……..655N

María Guadalupe Nauda

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0008 Data: 30/07/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

LLIBRE ACTES DEL PLE

MARIA DOMINGO GARCIA (2 de 2)
Secretària
Data Signatura: 02/08/2021
HASH: ed88ca6122167c34193ce204a8f1a351

Angel Luis Guerrero Domínguez (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/07/2021
HASH: f08c5176015af7b6124ad996c3b72570

ACTA

SÍ

……..175J

María Nieves Bonet Ribas

SÍ

……..918A

Mónica Fernández Campos

SÍ

……..331A

Noemí Boned Pachón

SÍ

……..516V

Pedro Ribas Planells

SÍ

……..802S

Pilar Ribas Torres

SÍ

……..329D

Pino Vidal Ibáñez

SÍ

……..256K

Vicent Xavier Roselló Ribas

SÍ

……..142M

Vicente Juan Torres Ribas

SÍ

……..308Q

Vicente Roig Tur

SÍ

Una vegada verificada per la secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el president obre la
sessió, i es procedeix a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Acta de 27 de maig 2021)
Favorable

Tipus de votació: unanimitat/assentiment

Número: 2021-0008 Data: 30/07/2021

María José Ribas Ribas

LLIBRE ACTES DEL PLE

……..116X

Aquest punt es pot consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=1

2. Expedient 1067/2021. Sol·licitud de concessió de la Creu al Mèrit Policial amb
Distintiu Blanc per a diversos membres de el cos de la Policia Local de Sant Josep
Favorable

Tipus de votació: unanimitat/assentiment

Vista la proposta que consta a l'expedient i que ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa de Serveis Generals.
Sotmesa la proposta a votació, per 21 vots a favor (8 del PSOE, 5 del GPM, 3 d'UNIDES
PODEM, 2 de CIUDADANOS, 1 d'ARA EIVISSA, 1 de VOX i 1 de PxE), és a dir, per
unanimitat dels membres de la corporació, s'ACORDA:
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No havent manifestat els regidors ni regidores assistents cap objecció ni rectificació a la
redacció de l’acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2021, l’alcalde la declara
aprovada.

1r.- Proposar la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc als membres de
la Policia Local de Sant Josep, que a continuació es detallen:
Juan José Escandell Roig, amb DNI 41444795Z, TIP E040002, el qual presta
serveis amb el càrrec d’oficial, corresponent a l’escala bàsica.
Antonio Ofelio Martín Casado, amb DNI 39183327K, TIP E040026, el qual
presta serveis amb el càrrec d’agent de la Policia Local, corresponent a la escala
bàsica.

La Sra. Ribas Torres, del PSOE, explica aquest punt i no es produeixen més intervencions.
Aquest punt es pot consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=2

3. Expedient 2874/2021. Concessió condecoració Creu del Mèrit Policial amb
Distintiu Blau a agents de la Policia Local
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0008 Data: 30/07/2021

2n- Elevar la sol·licitud a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern
de les Illes Balears, per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc.

LLIBRE ACTES DEL PLE

Atès que tots els proposats, han tengut una trajectòria professional destacada durant els
més de trenta anys de prestació de serveis en aquest Ajuntament i no tenen expedient
disciplinari o sanció disciplinària pendent de cancel·lar en el seu expedient personal, i
reuneixen així les condicions establertes a l’art. 117 del Decret 28/2015, de 30 d’abril,
mitjançant el qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears (BOIB de 30 d’abril)

Sotmesa la proposta a votació per 21 vots a favor (8 del PSOE, 5 del GPM, 3 d'UNIDES
PODEM, 2 de CIUDADANOS, 1 d'ARA EIVISSA, 1 de VOX i 1 de PxE), és a dir, per
unanimitat dels membres de la corporació, s'ACORDA:
1. Atorgar la Condecoració de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de l’Ajuntament
de Sant Josep de sa Talaia, pels actes relatats a la proposta que es troba a l’expedient
municipal, als següents agents de la Policia Local d’aquest Ajuntament:

E040031 MARC PIERA GÓMEZ
F010009 JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ
E020057 RAUL CAMPOS RIBAS
E040059 TOMÁS MONZÓ CASSIN

Codi Validació: 946A9T247LCP7AL4JQMLFKY6X | Verificació: https://santjosep.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 18

Vista la proposta que consta a l'expedient i que ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa de Serveis Generals.

E010118 GUILLERMO PECHE BELOSO

2.

Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Comunicar el present acord als interessats, fent-los saber que l’entrega de les
condecoracions serà quan la normativa i mesures sanitàries en matèria de COVID-19 ho
permeti.
La Sra. Ribas Torres, del PSOE, explica aquest punt i no es produeixen més intervencions.
Aquest punt es pot consultar a l’enllaç següent:

Favorable

Tipus de votació: unanimitat/assentiment

Vista la proposta que consta a l'expedient i que ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa de Territori.
Sotmesa la proposta a votació, per 21 vots a favor (8 del PSOE, 5 del GPM, 3 d'UNIDES
PODEM, 2 de CIUDADANOS, 1 d'ARA EIVISSA, 1 de VOX i 1 de PxE) és a dir, per
unanimitat dels membres de la corporació, s'ACORDA:
1r.- Aprovar el Pla d’accés públic i gratuït a internet a dependències municipals de Sant
Josep de sa Talaia 2021 – 2023.

Número: 2021-0008 Data: 30/07/2021

4. Expedient 5881/2021. Pla d’accés públic i gratuït a internet a dependències
municipals de Sant Josep de sa Talaia 2021 – 2023.

LLIBRE ACTES DEL PLE

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=3

El Sr. Roselló, del PSOE, explica aquest punt i no es produeixen més intervencions.
Aquest punt es pot consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=4

5. Expedient 4787/2021. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de
l'Ajuntament
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 13. En contra: 5. Abstencions: 3. Absents: 0

Vista la proposta que consta a l'expedient i que ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa d'Hisenda.
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2n.- Procedir a desenvolupar els tràmits jurídics i tècnics per a la seva implantació.

Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (8 del PSOE, 3 d'UNIDES PODEM, 1
d'ARA EIVISSA i 1 de PxE), 5 vots en contra del GPM i 3 abstencions (2 de
CIUDADANOS i 1 de VOX), és a dir, per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació, s'ACORDA:
1. Aprovar la modificació de l'annex al Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Sant Josep per als exercicis 2020-2022, aprovat per l'Acord del Ple d’aquest Ajuntament
de 20 de juny de 2020, en el sentit següent:
Afegir les següents línies de subvenció:
PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ
LÍNIA D’ACCIÓ: AJUDES PER ESCOLARITZACIÓ AL PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL ADREÇADES A FAMÍLIES
AMB INFANTS EMPADRONATS AL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Àmbit temporal
Exercicis 2021-2022
Cost previsible
50.000,00 € de l’aplicació pressupostària 323 48059

•Concedir ajudes econòmiques per atendre les despeses d’ensenyament d’infants escolaritzats a
centres de primer cicle d’educació infantil.

Destinatàries

Règim

Famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia, escolaritzats al primer
cicle d’educació infantil en algun centre pertanyent a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes
Balears.
Concurrència
 Nombre de sol·licituds presentades

Indicadors d’avaluació



Nombre d’ajudes concedides/denegades/excloses



% de renda de la unitat familiar.

PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT
LÍNIA D’ACCIÓ: Premis als esportistes destacats del municipi de Sant Josep de sa Talaia
Àmbit temporal
Exercici 2022
Cost previsible
15.000,00 € amb càrrec al Pressupost de la Corporació de 2022
Premiar i propiciar la cultura de l'esforç, el mèrit i l'excel·lència
Objectiu general
Objectius específics

Premiar als i les esportistes destacats del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que acreditin que
essent residents o pertanyents a clubs esportius del municipi, hagin assolit mèrits esportius
destacats durant la temporada anterior.

Destinatàries

Esportistes empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia, o pertanyents a clubs esportius
del municipi
Concurrència competitiva
Mèrits esportius assolits durant la temporada anterior
.

Règim
Indicadors d’avaluació

FOMENT DE LA CULTURA

Número: 2021-0008 Data: 30/07/2021

Objectius específics
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Talaia, escolaritzats a centres de primer cicle d’educació infantil que formin part de:
-Xarxa d’escoles infantils pública (EI)
-Xarxa educativa complementària a la xarxa escoletes públiques (CEI)
-Altres centres privats autoritzats (CEI)
Aquests centres han d’aparèixer a l’oferta educativa de les Illes Balears.

LLIBRE ACTES DEL PLE

•Donar suport econòmic a les famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa
Objectiu general

LÍNIA D’ACCIÓ: Subvenció nominativa per a la creació d’un documental cultural per a preservar la cultura musical d’Eivissa i
Formentera
Àmbit temporal
Exercicis 2021-2022
Cost previsible
29.282,00 € amb càrrec a la partida 334 47907
(inclosa aportació de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat de les Illes Balears fins a
15.000,00€)

•Donar
Objectiu general

suport econòmic per a la creació d'un documental cultural per a preservar la cultura
musical d'Eivissa i Formentera

Objectius específics

•Conservar, mantenir

Destinatàries

TENDENCIAS TVONLINE S.L.

Règim

Concessió directa

Indicadors d’avaluació

Memòria d'activitats realitzades.

Dinamització de la producció local i foment dels productes de proximitat.
Objectiu general
Objectius específics

Destinatàries
Règim
Indicadors d’avaluació

Concedir ajudes econòmiques al sector primari per tal de millorar la productivitat i mantenir viva la
economia rural, així com fomentar noves iniciatives que impulsin l’ocupació en el terme municipal
de Sant Josep de sa Talaia
Productors residents al municipi i finques productores censades al terme municipal de Sant Josep
de sa Talaia
Concurrència
Nombre d’ajudes sol·licitades.
Nombre d’ajudes concedides

Modificar l’última de les línies de subvenció de l’annex, que quedarà redactada de la següent forma:
SUBVENCIONS PER A LES PERSONES AUTÒNOMES I PETITES EMPRESES DE L’ILLA D’EIVISSA COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DECLARADA PER LA COVID-19
LÍNIA D’ACCIÓ: ajudes a autònoms i microempreses, COVID-19
Àmbit temporal:
Exercici 2021
Cost previsible:
707.469,93 € anuals de l’aplicació pressupostària 433 47905, finançat al 33,33% pel Consell
Insular d’Eivissa, 33,33% pel Govern Balear i 33,33% per fons propis de l’Ajuntament.
Objectiu general:
Mitigar els efectes que la situació d’emergència sanitària generada per la COVID-19 ha provocat
en els autònoms i les microempreses.
Objectius específics:
Impulsar el desenvolupament dels sectors productius i que puguin pal·liar els efectes socials i
econòmics provocats per la crisi sanitària de la COVID-19.
Destinataris/àries:
Persones autònomes i microempreses del municipi.
Règim:
Concurrència
Indicadors d’avaluació:
Nombre d’ajudes sol·licitades i concedides.

Número: 2021-0008 Data: 30/07/2021

PLA DE SUPORT A LA PRODUCCIÓ LOCAL
LÍNIA D’ACCIÓ: Ajudes a la producció local
Àmbit temporal
Exercici 2022
Cost previsible
30.000,00 € amb càrrec al Pressupost de la corporació de 2022
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Factures i justificants de pagament.

LLIBRE ACTES DEL PLE

i recopilar les tradicions de la cultura musical d'Eivissa i Formentera, i fer-la
servir com a eina educativa.

Nombre d’autònoms i microempreses afectats per la crisi sanitària COVID19.

En el debat hi ha intervingut el Sr. Roselló, del PSOE; el Sr. Marí Álvarez, del GPM; la Sra.
Ruiz, de CIUDADANOS; el Sr. Prats, d’ARA EIVISSA; la Sra. Vidal, de VOX; i el Sr.
Torres, de PxE.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=5

Vista la proposta del regidor d'Hisenda que consta a l'expedient i que ha estat dictaminada
per la Comissió Informativa.
Sotmesa la proposta a votació, per 12 vots a favor (8 PSOE, 3 d'UNIDES PODEM i 1 ARA
EIVISSA), 7 vots en contra (5 GPM, 1 VOX i 1 PxE) i 2 abstencions de CIUDADANOS, és
a dir, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, s'ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 08/21, en la
modalitat de crèdits extraordinaris, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria
resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:
Estat de despeses
Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Crèdit
extraordinari

Crèdits
finals

299.396,22 €

299.396,22 €

110.199,54 €

110.199,54 €

29.282,00 €
438.877,76 €

29.282,00 €
438.877,76 €

Progr.

Econ.

334

62286

Certificat número 30 i import pendent de liquidació
obres “Complex sociocultural Caló de s’Oli”

0,00 €

312

62228

Projecte “Condicionament planta baixa i exteriors
Centre de Salut Cala de Bou”

0,00 €

334

47907

Subvenció creació documental cultural musical Pitiüses
TOTAL

0,00 €
0,00 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els
següents termes:
Estat d'Ingressos
Cap.
8

Aplicació: econòmica
Art.
Conc.
87
87000

Descripció

Euros

Romanent líquid de Tresoreria
TOTAL INGRESSOS

438.877,76 €
438.877,76 €

Número: 2021-0008 Data: 30/07/2021

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12. En contra: 7. Abstencions: 2. Absents: 0
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Favorable

LLIBRE ACTES DEL PLE

6. Expedient 6130/2021. Modificació de Crèdit

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a)
i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorarho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.

BENEFICIARI
TENDENCIAS TVONLINE, SL

QUANTITAT
29.282,00 €

TERCER. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
En el debat hi ha intervingut el Sr. Roselló, del PSOE; el Sr. Marí Álvarez, del GPM; la Sra.
Ruiz, de CIUDADANOS; el Sr. Prats, d’ARA EIVISSA; la Sra. Vidal, de VOX; i el Sr.
Torres, de PxE.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=6

7. Expedient 6271/2021. Resolució de Recursos de Reposició davant l'aprovació
definitiva de la RLT
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 11. En contra: 6. Abstencions: 4. Absents: 0

Vista la proposta que consta a l'expedient i que ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa d'Hisenda.
Se sotmet la proposta a votació i per 11 vots a favor (8 del PSOE i 3 d'UNIDES PODEM),
6 vots en contra (5 del GPM i 1 de VOX) i 4 abstencions (2 de CIUDADANOS, 1 d'ARA
EIVISSA i 1 de PxE), és a dir, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, s'ACORDA:
1) -Estimar parcialment 4 dels recursos presentats, de conformitat amb l’informe tècnic que
consta a l’expedient i que li serveix de motivació.
Això suposa introduir els següents canvis a l’expedient en diferents aspectes de la Relació

Número: 2021-0008 Data: 30/07/2021

NIF
B64997646
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PARTIDA
47907

LLIBRE ACTES DEL PLE

SEGON. MODIFICAR la Base 10a de les Bases d’execució del Pressupost, on es
preveuen les subvencions nominatives i afegir la següent:

de Llocs de Treball:
- Valoració: Modificar la puntuació en 4 llocs de treball recollits a la RLT, tenint en compte
que anteriorment s’havia modificat la puntuació en 41 dels 63 llocs existents.
 Oficial conductor/a: de 300 punts a 310.
 Operari/a de neteja: de 160 punts a 170.
 Operari/a de neteja d’instal·lacions esportives: de 160 punts a 170.
 Responsable de neteja: de 220 punts a 300.

2) Desestimar la resta de recursos presentats, de conformitat amb l’informe tècnic que
consta a l’expedient i que li serveix de motivació.
3) Notificar individualment la resolució del recurs, juntament amb l’informe tècnic, a cada
un dels treballadors de l’Ajuntament que han presentat els recursos.
4) Aprovar la modificació de les fitxes descriptives dels llocs de treball que han sofert
variacions i publicar de nou la Relació de Llocs de Treball amb els canvis introduïts, al
Butlletí Oficial de les Illes Balears
En el debat hi ha intervingut el Sr. Roselló, del PSOE; el Sr. Marí Álvarez, del GPM; la Sra.
Ruiz, de CIUDADANOS; el Sr. Prats, d’ARA EIVISSA; la Sra. Vidal, de VOX; i el Sr.
Torres, de PxE.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=7

8. Moció presentada per escrit pel GPM per buscar solucions a la situació en la qual
es troben els apartaments Don Pepe
Desfavorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 9. En contra: 12. Abstencions: 0. Absents: 0

Es fa constar que s’altera l’ordre del dia, atès que aquest punt (8) es tracta conjuntament
amb el punt 11 que passa a ser el punt 9, ambdós relatius a la situació dels apartaments
don Pepe.
El punt de l’ordre del dia 9 passa a ser el 10 i el 10 l’11.

Número: 2021-0008 Data: 30/07/2021

- Requeriments específics: s’ha modificat en un lloc de treball.
 Responsable de Neteja: s’hi afegeix el requeriment de “Jornada adaptada a les
necessitats del servei. Pot suposar treballar en jornada partida.
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- Formació específica: s’ha modificat en un lloc de treball.
 Responsable de Neteja: s’hi afegeix “Permís de conduir B”.

LLIBRE ACTES DEL PLE

- Funcions principals: Es modifiquen en un lloc de treball.
 Ordenança-instal·lacions escolars: es complementa una de les comeses del lloc,
quedant establerta en els següents termes, “s’encarrega de la reposició, trasllat i
repartiment d’estris, materials, propaganda, documentació i paqueteria diversa així com
dels encàrrecs relacionats amb les diferents unitats dins i fora de les dependències on està
assignat”.

El Sr. Marí Álvarez explica la Moció que a continuació es transcriu:
"Nos encontramos ante una situación altamente dramática, la mayor de los últimos años en el municipio de
Sant Josep. Se trata de un edificio de casi 60 años de construcción, con un expediente de solicitud de licencia
en el año 1964.
Se declara ruina por los técnicos, pero eso no implica la demolición del edificio, y es ahí donde entra la parte
política, y es ahí donde el equipo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos tiene que hacer todo lo posible
para minimizar este drama que están viviendo estas 50 familias

Hay que recordar de que estamos hablando de 50 familias trabajadoras de nuestro municipio y que en muchos
de los casos con gran esfuerzo pagan mes a mes, una hipoteca
Y ahora el equipo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos pretende darles una solución de 2 meses,
recordando que finaliza en plena temporada turística, y deshacerse de ellos como si esto nunca hubiera
pasado.
El Grupo Municipal del Partido Popular nos preocupa que no se hayan explorado todas las posibles soluciones
políticas para dar una solución a las familias del Don Pepe.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero. El pleno del Ajuntament de Sant Josep acuerda instar al equipo de Gobierno del Ajuntament a buscar
todas las alternativas posibles para poder dar licencia de reparación del edificio Don Pepe.
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Es responsabilidad de las administraciones dar una solución permanente, sobre todo de las administraciones
con competencia en vivienda, responsabilidad del alcalde actual y de su equipo de gobierno, y del
anterior alcalde, Josep Mari Ribas “Agustinet” actualmente miembro del Govern de las Illes Balears y Conseller
de la Vivienda con el que se empezó este expediente, solución a las 50 familias que pretenden dejar en la
calle.

LLIBRE ACTES DEL PLE

Ya hace casi un año el Partido Popular presento en el Parlament una propuesta para modificación de la ley
urbanística, con una enmienda para incluir que se pudieran autorizar obras de consolidación y de reparación
por motivos de seguridad de las personas, texto copiado del artículo 108 de la Ley Catalana de urbanismo, y el
PSOE y unidas Podemos votaron en contra.

Sotmesa a votació la proposta que a continuació es transcriu:
1r.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Josep acorda instar l’equip de Govern de l’Ajuntament
a cercar totes les alternatives possibles per poder donar llicència de reparació de l’edifici
Don Pepe.
2n.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Josep acorda instar el Govern de les Illes Balears que
realitzi les modificacions legislatives o normatives necessàries per poder donar solució al
problema de les 100 famílies dels edificis Don Pepe.
Es rebutja per 12 vots en contra (8 del PSOE, 3 d'UNIDES PODEM i 1 d'ARA EIVISSA) i 9
vots a favor (5 del GPM, 2 de CIUDADANOS, 1 de VOX i 1 de PxE)
En el debat del punt 8 i 9 hi han intervingut el Sr. Marí Álvarez del GPM; la Sra. Vidal, de
VOX; el Sr. Alcalde, del PSOE; el Sr. Becerra, de CIUDADANOS; el Sr. Prats, d’ARA
EIVISSA; i el Sr. Torres de PxE.
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Segundo. El pleno del Ajuntament de Sant Josep acuerda instar al Govern de les Illes Balears a que realice las
modificaciones legislativas o normatives necesarias para poder dar solución al problema de las 100 familias de
los edificios Don Pepe"

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=8

9. Moció presentada per escrit pel Grup VOX sobre solucions al desallotjament de
l'edifici Don Pepe
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7. En contra: 12. Abstencions: 2. Absents: 0

En la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y
equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión,
en su art. 14 dice lo siguiente:
Artículo 14. Modificación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 8/1988, de 1 de junio, de edificios e instalaciones
fuera de ordenación. Artículo 3. Quedan en situación de fuera de ordenación, con las limitaciones que
expresamente se señalan, las construcciones y edificaciones siguientes:
b) Aquellas edificaciones o construcciones ejecutadas sin licencia o con licencia anulada aunque haya
transcurrido el plazo de prescripción de la demolición aplicable en cada caso. En esta situación no podrá
realizarse ningún tipo de obra….
Estamos ante una emergencia social por el hecho de que una edificación existente desde los 60, nos referimos
al Bloque A, de la cual no consta la existencia de licencia en el ayuntamiento San José, (aunque hay indicios
de que si la hubo, no hay B sin A), además, no legalizable, al encontrarse en unos terrenos que pasan a tener
una mayor protección medioambiental, no se permiten obras de reparación y rehabilitación, sin tener en cuenta
que dentro de las edificaciones habitan personas, personas que no tienen otro lugar donde vivir.
Cabe señalar que los edificios se construyeron en los 60, anterior a la LEN, Ley de Espacios Naturales de
1991 y que fue en 2001 cuando fue declarado el PN de Ses Salines.
Es el caso de los edificios Don Pepe, en los que la Comunidad de Propietarios solicitó al ayuntamiento
licencias para la reparación de los edificios y dichas solicitudes fueron denegadas.
Si los edificios se encuentran en este estado de degradación es por culpa de la injusta legislación urbanística
que no permite la rehabilitación de las edificaciones. Lo único que quieren sus ocupantes, es poder rehabilitar
sus viviendas y seguir viviendo en sus casas.
Visto el informe técnico sobre las patologías del Bloque A, redactado por técnicos externos, en el cual se
afirma la posibilidad de colapso del edificio, se deduce que cualquier obra de rehabilitación carece de sentido
al estar la estructura gravemente dañada, la corrosión de armaduras más la pérdida de resistencia del
hormigón dificulta la posibilidad de rehabilitación y pone realmente en peligro la vida de sus ocupantes,
cuestión que no ponemos en duda.
Como consecuencia, la decisión de derribo tomada por el ayuntamiento, en aplicación de la normativa vigente,
genera un esponjamiento urbanístico, del cual se beneficia, sin duda el PN de Ses Salines, y a su vez todos
los habitantes de la isla.
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“b) Las edificaciones o construcciones ejecutadas sin licencia o con licencia anulada aunque ya no
corresponda la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen la
demolición aplicable en cada caso. En las edificaciones o instalaciones que se encuentren en situación de
fuera de ordenación, en virtud de esta letra b), no se podrá hacer ningún tipo de obra”.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Nos encontramos ante un drama social sin precedentes en el municipio de San José y en la isla de Ibiza,
gracias a una legislación urbanística injusta que condena a ciertas edificaciones a su destrucción, según
legislación vigente, art. 129.2.b de la LUIB,

LLIBRE ACTES DEL PLE

La Sra. Vidal, de VOX, exposa la Moció que a continuació es transcriu:

En todo caso, dada la notoria degradación del edificio, visto el informe técnico de patologías el cual afirma que
existe el riesgo de colapso, donde la rehabilitación empieza a carecer de sentido técnicamente hablando y que
la necesidad de desalojo es real, lo mínimo que pueden hacer las instituciones es darles a estas personas una
salida habitacional digna.
Si el ayuntamiento ha tomado la decisión de derribar la edificación con el noble fin de proteger la vida de sus
ocupantes, cosa que no ponemos en duda y en cumplimiento de la normativa urbanística vigente, lo que debe
evitar, en todo caso, es condenar a la ruina económica y de por vida a 50 familias ofreciendo unos 29.000 €
por vivienda, (valoración del edificio en unos 2 millones aprox.), cuando los valores de mercado son muy
diferentes, recientemente se han vendido por 160.000 y se han tasado hasta por 200.000 €, con la cantidad
que se les ofrece no pueden ni siquiera dar una entrada para una nueva vivienda o pagar las hipotecas en
curso, además de que tendrán que pagar un alquiler.

1. El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep insta a las Consellerias de Medio Ambiente y de asuntos Sociales
del gobierno autonómico destinen los fondos necesarios y así colaborar en el pago de las viviendas afectadas
para que los propietarios reciban un pago digno y justo por sus viviendas y tengan una salida habitacional
digna.
2. Que por parte de los servicios sociales se estudie detenidamente la situación de cada unidad familiar, se les
ofrezca toda ayuda que requieran y en todo caso, el ayuntamiento soporte los gastos de un alojamiento
transitorio, como mínimo durante 6 meses o más, hasta que vayan encontrando su nuevo hogar. "

Sotmesa a votació la proposta que a continuació es transcriu:
1r.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Josep insta les Conselleries de Medi Ambient i
d’Assumptes Socials del Govern autonòmic que destinin els fons necessaris i així
col·laborar en el pagament dels habitatges afectats perquè els propietaris rebin un
pagament digne i just pels seus habitatges i tinguin una sortida residencial digna.
2.- Que per part dels serveis socials s’estudiï detingudament la situació de cada unitat
familiar, se’ls ofereixi tota ajuda que requereixin i, en tot cas, l’ajuntament suporti les
despeses d’un allotjament transitori, com a mínim, durant 6 mesos o més, fins que hagin
trobat la seva nova llar.
Es rebutja per 12 vots en contra (8 del PSOE, 3 d'UNIDES PODEM i 1 d'ARA EIVISSA), 7
a favor (5 del GPM, 1 de VOX i 1 de PxE) i 2 abstencions de CIUDADANOS
En el debat del punt 8 i 9 hi han intervingut el Sr. Marí Álvarez del GPM; la Sra. Vidal, de
VOX; el Sr. Alcalde, del PSOE; el Sr. Becerra, de CIUDADANOS; el Sr. Prats, d’ARA
EIVISSA; i el Sr. Torres de PxE.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=9

10. Moció presentada per escrit pel GPM per exigir el Govern d'Espanya que respecti
les decisions judicials i no concedeixi l'indult als líders independentistes catalans
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ACUERDO
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Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal VOX en Sant Josep eleva al pleno del ayuntamiento
para su consideración, el siguiente:

LLIBRE ACTES DEL PLE

Dado que esta situación se ha producido debido a los cambios de normativas urbanística originados en el
gobierno balear, Ley de Espacios Naturales de 1991 y declaración del PN de Ses Salines en 2001, siendo el
PN el gran beneficiado de dicho esponjamiento urbanístico, es la Conselleria de Medio Ambiente y la del
“habitatge” quienes tendrían que colaborar económicamente con el ayuntamiento para indemnizarles
adecuadamente por el desalojo al que se ven forzados los vecinos del Bloque A.

condemnats per sedició
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8. En contra: 12. Abstencions: 1. Absents: 0

El Sr. Marí Álvarez, del GPM, exposa la Moció que a continuació es transcriu:
"En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal
con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de
nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna.
Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana.

En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez "garantizaba tanto a la ciudadanía catalana
como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad" puesto que
"nadie está por encima de la ley" mientras que otros miembros de su gobierno defendían que las penas
impuestas debían cumplirse íntegramente.
Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos independentistas
catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo más acuciante tras las elecciones
generales celebradas en noviembre de 2019 en las que el PSOE perdió casi 800.000 votos y 3 escaños
respecto a las celebradas en el mes de abril del mismo año.
Esa necesidad fue el detonante de que el gobierno propusiera realizar una modificación del delito de sedición,
incluida dentro una reforma más amplia del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los
condenados por el 1-O.
Una reforma que cómo explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política Territorial y Función
Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque "es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir
resolviendo temas concretos" (dicho en referencia a la situación de los presos por el 1-O).
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El alto tribunal consideró probado que dichos condenado habían cometido delitos de sedición y/o
malversación.

LLIBRE ACTES DEL PLE

Por ello, dos años después los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, Carme Forcadell, etc.) fueron
condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión así como a
penas de inhabilitación.

Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que lo
que pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar "los
presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional".
Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el
funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el
pilar fundamental de nuestra democracia.
Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al
defender el indulto, que nos es otra que su mera supervivencia política, al recordar que "algunos de los que
aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partido que, hoy por hoy,
garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".
Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto sino ante un
pago político, el Grupo Municipal Popular del Ajuntament de Sant Josep, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos
condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino que han dejado claro (tanto en
el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención de
reincidir en los delitos cometidos.

PRIMERO.-Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en
nuestro país.
SEGUNDO.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de
justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y
sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española.
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del
Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado- como ha declarado
probado el Tribunal Supremo- no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como
han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.
CUARTO.- Insta al Presidente del Gobierno de España a comparecer en el Congreso de los Diputados en un
pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto a los condenados por la sentencia
459/2019, de 14 de octubre, por la convocatoria de un referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una
república catalana independiente.

PRIMER.-Expressa el seu suport incondicional i absolut a la Constitució i a la resta de
l'ordenament jurídic espanyol com a garants de la integritat i unitat de la nació i de l'estat
de dret i la democràcia al nostre país.
SEGON.- Manifesta el seu suport sense fissures a la tasca que realitzen cada dia els
diferents tribunals de justícia espanyols, amb especial menció al Tribunal Suprem, de
manera independent, responsable i sotmesos únicament a l'imperi de la llei com estableix
l'article 117 de la Constitució espanyola.
TERCER.- Instar el Govern d'Espanya a respectar la independència de les diferents
institucions de l'Estat i les decisions judicials i a no concedir l'indult a aquells que han
vulnerat- com ha declarat provat el Tribunal Suprem- no només la nostra Carta Magna sinó
també altres lleis espanyoles i que, com han repetit en nombroses ocasions, pretenen
reincidir en el delicte de sedició comès.
QUART.- Instar el president del Govern d'Espanya a comparèixer al Congrés dels Diputats
en un ple monogràfic per explicar la seva intenció de concedir l'indult als condemnats per
la sentència 459/2019, de 14 d'octubre, per la convocatòria d'un referèndum il·legal i la
proclamació il·legal d'una república catalana independent.
CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquest acord al president de Govern, al ministre de Justícia i als
portaveus dels grups polítics de Congrés i del Senat.
Es rebutja per 12 vots en contra (8 del PSOE, 3 d'UNIDES PODEM i 1 d'ARA EIVISSA), 8
a favor (5 del GPM, 2 de CIUDADANOS i 1 de VOX) i 1 abstenció de PxE.
En el debat hi ha intervingut el Sr. Marí Álvarez, del GPM; la Sra. Ribas Torres i el Sr.
Alcalde, del PSOE; el Sr. Becerra, de CIUDADANOS; el Sr. Prats, d’ARA EIVISSA; la Sra.
Vidal, de VOX; i el Sr. Torres, de PxE.
Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:
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L’Ajuntament de Sant Josep
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Sotmesa a votació la proposta que a continuació es transcriu:

LLIBRE ACTES DEL PLE

QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y a los Portavoces
de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado."

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=10

11. Moció presentada per escrit pel Grup CIUDADANOS per homenatjar el col·lectiu
sanitari.
Favorable

Tipus de votació: unanimitat/assentiment

El Sr. Becerra, de CIUDADANOS, exposa la Moció que a continuació es transcriu:

Pero desgraciadamente, lo peor de esta pandemia ha sido ver como el maldito virus truncaba a diario
centenares de vidas humanas hasta superar, a día de hoy, los 80.000 fallecidos en España y millones en todo
el mundo. Otro drama fue el colapso de nuestro sistema sanitario por la avalancha de enfermos; situación que
los profesionales de la salud tuvieron que afrontar jugándose la vida y con falta de medios. Sin duda alguna,
una labor impagable por la que siempre estaremos agradecidos y a la que en su día le reconocimos a diario.
De hecho, todos recordamos como en plena pandemia la población salía al balcón cada tarde para brindarles
un emotivo aplauso mientras que ellos se afanaban por salvar vidas humanas.
Es cierto que esta pandemia también ha sacado a relucir la ayuda y solidaridad de otros colectivos esenciales
como: el profesorado, policías, bomberos, farmacias, supermercados etc. Pero por encima de todo, el colectivo
de los sanitarios ha tenido un papel fundamental y determinante para superar poco a poco esta época tan
difícil que nos ha tocado vivir. Ellos han estado en primera línea de fuego arriesgando su vida mientras hacían
todo lo posible por salvar la nuestra o la de nuestros mayores. De hecho, la exposición del equipo médico en
esta epidemia se ha cobrado la vida de miles de sanitarios en nuestro país.
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"Ha pasado más de un año desde que la pandemia del coronavirus sacudió al mundo entero. La crisis sanitaria
derivada del Covid19 ha tenido graves consecuencias para nuestro planeta a nivel social, laboral y económico.
Esta situación nos ha llevado a cambiar nuestra forma de vivir e incluso de replantearnos algunas de nuestras
prioridades. La epidemia también ha puesto de manifiesto la importancia de tener sistema sanitario avanzado y
bien dotado de recursos técnicos y humanos. Si algo nos ha enseñado la Covid, es que invertir en ciencia
debe ser la principal prioridad para todos los gobiernos y para nuestro futuro más inmediato.

LLIBRE ACTES DEL PLE

Exposición de motivos.

1. Que el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia inicie los trámites para nombrar una de sus calles “carrer dels
sanitaris”, o de forma similar, como gesto de gratitud y reconocimiento hacia este colectivo por la encomiable
labor realizada durante la pandemia del coronavirus."

Sotmesa la proposta a votació, per 21 vots a favor (8 del PSOE, 5 del GPM, 3 d'UNIDES
PODEM, 2 de CIUDADANOS, 1 d'ARA EIVISSA, 1 de VOX i 1 de PxE), és a dir, per
unanimitat dels membres de la corporació, s'ACORDA:
1.- Que l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia iniciï els tràmits per nomenar un dels
seus carrers “carrer dels sanitaris”, o de manera similar, com a gest de gratitud i
reconeixement cap a aquest col·lectiu per l’encomiable labor realitzada durant la pandèmia
del coronavirus.
En el debat hi ha intervingut el Sr. Becerra, de CIUDADANOS; el Sr. Alcalde, del PSOE; el
Sr. Roig, del GPM; el Sr. Prats, d’ARA EIVISSA; la Sra. Vidal, de VOX; i el Sr. Torres, de
PxE.
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Por todo ello, el grupo municipal Ciudadanos considera que hay motivos más que suficientes para que el
Ayuntamiento tenga un gesto de apoyo y consideración hacia este colectivo homenajeándoles con el nombre
de una de las calles urbanas de nuestro municipio. Es por ello que proponemos al pleno la adopción del
siguiente acuerdo:

Les deliberacions i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=11

B) ACTIVITAT DE CONTROL

12. Coneixement al Ple dels Decrets d'Alcaldia

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=12

13. Moció de control presentada per escrit del GPM sobre vigilància venda ambulant
La Sra. Bonet, del GPM, exposa la Moció de control que a continuació es transcriu:
“Como cada año, en temporada de verano, vemos como vuelven a nuestras playas gran
cantidad de vendedores ambulantes, a pesar de que la temporada ha empezado tarde y
no con la afluencia de turistas que nos gustaría, sí que podemos ver en todo el municipio
de Sant Josep gran cantidad de este tipo de vendedores que lo único que hacen es
molestar tanto a los visitantes como a los residentes.
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Aquest punt es pot consultar a l’enllaç següent:

LLIBRE ACTES DEL PLE

L'alcalde manifesta que han estat a disposició de tots els regidors els decrets i resolucions
emesos per l'alcalde i regidors delegats.

En el debat han intervengut la Sra. Bonet, del GPM; la Sra. Ribas Torres i el Sr. Alcalde,
del PSOE.

Les deliberaciones i intervencions produïdes en aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:

http://149.202.169.58/?pleno=20210624&punto=13

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes
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• ¿Qué seguimiento van a darle este año, marcado por las restricciones sanitarias
actuales, a este tipo de irregularidades.? “

El Sr. Ribas Vidal, del GPM, presenta per escrit, núm. registre d'entrada 2021-E-RPL-34,
les preguntes que a continuació es transcriuen:
"Com està la multa que un jutge li va imposar per incompliment d’una sentència judicial a
l'ara alcalde d’aquest Ajuntament?
Quants d’acolliments civils i actes de benvinguda ciutadana de l'Ajuntament de sant Josep
s’han fet fins a dia d’avui?
Com està la moció del Grup Popular que vàrem dur i es va aprovar per unanimitat
en setembre 2019 per a la creació del pla d’eliminació de barreres arquitectòniques?

Com està el projecte i l’execució de les millores del tram del carrer Murtra a l’avinguda
Pere Matutes Noguera, que es va aprovar en juliol 2020 i que el Govern ens finança en
1.600,000 € els anys 2020 - 2021?
Com està el conveni urbanístic amb Bastioodon, SL?
En octubre vàrem presentar una moció perquè es reparassin alguns carreteres
des Cubells, com la carretera de Davall sa Serra, han passat 9 mesos i, de moment, no
hem vist res, quan es té previst fer?"
Els següents regidors varen formular preguntes de forma verbal:
El Sr. Marí Álvarez, el Sr. Roig, la Sra. Bonet, el Sr. Ribas Vidal i la Sra. Ribas Ribas, del
GPM; el Sr. Becerra i la Sra. Ruiz, de CIUDADANOS; el Sr. Prats, d’ARA EIVISSA; i la
Sra. Vidal, de VOX.
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Com està el reglament que es va aprovar en juliol 2020 del Consell Municipal de les Dones
de l'Ajuntament de sant Josep de sa Talaia?

LLIBRE ACTES DEL PLE

Com està l’estudi i creació de 5 rutes de senders homologats que vàrem aprovar en el mes
de febrer 2020?
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Les intervencions produïdes en aquet punt es poden consultar a l’enllaç següent:
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LLIBRE ACTES DEL PLE

DILIGÈNCIA.- per fer constar que aquesta acta es va aprovar pel Ple d’aquest Ajuntament
en la sessió ordinària feta el 29 de juliol de 2021.
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