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O R D R E   D E L   D I A 
 
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
2n. Subvenció Fons Pitiús de Cooperació. 
3r. Proposta de denominació barris del Municipi. 
4t. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa a la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima. 
5è. Conveni d’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa al conveni de Col·laboració signat entre el 
Consell Insular d’Eivissa i Formentera (CIEF) i la Societat Ecoembalajes España, SA 
(Ecoembes). 
6è. Aprovació definitiva del Plec de condicions tècniques i administratives que han de regir 
l’adjudicació del contracte de concessió del Servei d’enllumenat públic de la Ciutat d’Eivissa i 
aprovació de l’expedient de contractació amb obertura del procés d’adjudicació. 
7è. Aprovació relacions de factures. 
8è. Bonificació d’ICIO a ITUSA per a la construcció d’un aparcament subterrani als carrers 
Vicent Serra, Sant Cristòfol i Canàries. 
9è. Desestimació de les al·legacions presentades per IBIHOGAR a l’acord de Ple de data 2 de 
juny de 2006, en relació a l’expedient de permuta de terreny municipal al polígon 16 per obra 
de Centre Esportiu i de Salut a Can Misses, Polígon 10. 
10è. Aprovació Plantilla de Personal per a l’any 2007. 
11è. Aprovació relació llocs de treball per a l’any 2007. 
12è. Aprovació Pressupost General per a l’any 2007. 
13è. Mocions amb proposta d’acord. 
14è. Decrets i comunicacions. 
15è. Mocions sense proposta d’acord. 
16è. Precs i preguntes. 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2006. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-President: 
 
Sr. Xico Tarres Marí 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Pedro Campillo Anton 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sr. Antonio Arabí Serra 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sr. Roque López Morcillo 
Sr. Jaime Comas Alemany 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Antonio Prats Costa 
Sr. Antonio Roldán Tenllado 
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Sr. Juan José Ribas Méndez 
Sr. Leopold Llombard Bordero 
Sra. María del Pilar Marí Torres 
Sr. Vicente Torres Ramón 
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés 
Sra. Cristina Ferrer Ferrer 
Sra. Marta Fernández Mauri 
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba 
Sr. Juan Pedro Rodríguez Rodriguez 
 
Srs. que falten amb excusa: 
 
Sra. Carmen Domínguez Arellano 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 

ACTA NÚM. 17/06 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores del dia trenta de novembre de dos mil sis; 
sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Xico Tarrés Marí, es reuneixen els Srs. 
Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, en 
primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària. 
 
 Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu. 
 
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA 
 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 
 S’aproven, per unanimitat, les Actes de les sessions anteriors núm. 14/06, ordinària de data 
28 de setembre, núm. 15/06, extraordinària de data 10 d’octubre i núm. 16/06, ordinària de data 
25 d’octubre. 
 
 
2n. Subvenció Fons Pitiús de Cooperació: 
 
 Donat compte de la proposta de subvenció al Fons Pitiús de Cooperació, per un import 
de 2.293,23 € per a les despeses de la festa del Fons del dia 21 d’octubre de 2006; vist 
l’informe d’Intervenció. Dictaminat l’assumpte favorablement per la Comissió Informativa de 
Promoció Sociocultural i Turisme; per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 



 
 
 
 

 
3

Secretaria General  
 
 
PLE ORDINARI 
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2006

3r. Proposta de denominació barris del Municipi: 
 
 Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Sociocultural i 
Turisme, del tenor literal següent: 
“3.- PROPOSTA DENOMINACIÓ BARRIS DEL MUNICIPI. 
El senyor President demana la presència dels senyors/res Joan Planells Ripoll, Josep Marí 
Marí, Joan López Badía i Margalida Torres Planells, que assisteixen a la Comissió en qualitat 
de membres de la comissió creada a l’efecte de realitzar una proposta de determinació i 
denominació dels distints barris de la Ciutat. 
El senyor Alcalde saluda i dóna les gràcies als assistents esmentats abans i dóna la paraula a 
la senyora Lurdes Costa perquè exposi la seua proposta. 
Intervé la senyora Lurdes Costa posant de manifest que aquesta iniciativa va sortir a rel de la 
publicació del llibre “De camp a ciutat” i de la informació que anà recollint el delineant Joan 
López Badia, del departament de Vies Públiques, per a aquell treball. Que l’interès per delimitar 
i denominar tots els barris del Municipi era evident i es feia d’especial necessitat i urgència. 
L’Ajuntament d’Eivissa demanà que es creàs una comissió especial per a aquesta feina, 
integrada pels senyors Joan Planells Ripoll i Josep Marí Marí, personalitats de prestigi, i els 
funcionaris municipals Joan López Badia, Margalida Torres Planells i Joan Antoni Torres 
Planells. 
A continuació és dóna compte de l’informe i plànol dels límits i denominació dels diversos 
barris, del tenor literal següent: 
“INFORME DE L’EQUIP FORMAT PER LIMITAR I DONAR NOM ALS BARRIS DEL 
MUNICIPI D’EIVISSA. 
Els sotasignats, encarregats per aquest Ajuntament per a la realització d’un estudi-proposta de 
delimitació i denominació dels barris que conformen el Municipi d’Eivissa, presenten la següent 
proposta: 

INTRODUCCIÓ 
La Ciutat d’Eivissa ha viscut, d’ençà els darrers vint anys del s XX,  unes profundes 
transformacions provocades pel canvi socioeconòmic i el gran creixement demogràfic que, 
juntament amb la transformació de la nostra economia -que té com a principal font d’ingressos 
el turisme- han actuat de motors d’un gran creixement urbà. Aquest creixement ha fet canviar 
totalment la fesomia del terme municipal, amb la consegüent transformació de les extenses 
zones rústiques que envoltaven la ciutat tradicional en unes àmplies zones urbanes que han 
variat notablement la configuració de la nostra ciutat.  
Aquests canvis, juntament amb la creixent incorporació de nouvinguts que s’han establert al 
nostre municipi, fan que les referències toponímiques d’aquella Eivissa tradicional hagi quedat 
amagada o fins i tot soterrada baix la nova silueta de la ciutat moderna. La necessitat de 
denominar els nous barris ha provocat el perill que, de forma involuntària o des del 
desconeixement, apareguin noves denominacions que no corresponen a la nostra tradició o bé 
la tendència a fixar i denominar erròniament algunes àrees, quan encara es troben restes de 
pervivència tant de la seua extensió com de la seua toponímia tradicional. 
Per tots aquest motius i amb l’ànim de salvaguardar la nostra memòria històrica, sempre que 
sigui possible, adaptada al nou urbanisme i les noves necessitats organitzatives i 
administratives del municipi, és creu urgent i adient la delimitació i denominació dels barris que 
s’han anat desenvolupant amb la finalitat de preservar, si s’escau, aquells noms tradicionals 
amb què els eivissencs coneixien els diversos indrets del municipi. 
La Regidoria de Cultura, una vegada estudiat l’interès del tema i donat que ja existeix una feina 
inicial de recollida de nombrosa informació al respecte, ha considerat adient demanar la 
col·laboració de persones de reconegut prestigi perquè, juntament amb personal especialitzat 
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de l’Ajuntament, es dugués a terme un treball de recollida d’informació històrica dels diversos 
indrets del municipi i, atenent als resultats, fer una proposta de denominació dels barris, 
adaptada a la realitat actual.  
Format el grup de treball, s’ha dut a terme la tasca de recerca i proposta de nomenclatura 
atenent als objectius i la metodologia que a continuació es detallen. 
OBJECTIUS 

- Proposar la fixació dels noms de les diferents zones del municipi a partir de la 
denominació tradicional. 

- Respectar, sempre que sigui possible, la denominació tradicional de cada zona, 
proposant uns límits que s’adeqüin al traçat actual i previsible de la ciutat. 

- Impulsar el coneixement de la nostra ciutat de forma harmònica amb el seu passat, 
adequant-lo a la realitat actual. 

METODOLOGIA 
- Establir els límits de les antigues finques i la seua denominació, de tot el territori que 

conforma el municipi d’Eivissa.  
- Comparació dels antics límits amb l’actual parcel·lació per tal de consensuar la 

denominació dins uns límits actuals en benefici del manteniment de la toponímia 
tradicional i la memòria popular. En aquest cas s’ha tengut en compte que les actual 
vies principals actuen com a límits fronterers entres dues zones, malgrat antigament a 
banda i banda fos la mateixa finca o tengués la mateixa denominació, cosa que ha 
motivat la proposta de denominacions diferents a zones que correspondrien antigament 
a una mateixa unitat però que actualment s’han vist dividides pels límits que imposa el 
creixement de la ciutat o les vies de comunicació i que, per tant, avui dia són 
percebudes com dues realitats diferents (per exemple, l’antiga finca de Cas Serres de 
Dalt i de Baix). 

- Sospesar, quan cal, la presència en la memòria del nom tradicional enfront d’altres 
denominacions més noves però ja arrelades, sempre que aquestes quedin 
suficientment avalades per motius històrics o de tradició popular. Per exemple: l’antiga 
finca de can Petit que avui dia, la zona que ocupa, és coneguda tradicionalment com 
can Sifre.  

- Contràriament, i dins la parcel·lació actual, en el cas de zones on s’havia perdut el nom i 
es coneixen amb genèrics d’abast molt ampli, com és el cas de “platja d’en Bossa”, s’ha 
redenominat amb els noms de les finques o àrees antigues –és el cas de “ca les 
Ànimes”- o bé s’ha optat per una reformulació tot tenint en compte una divisió 
harmoniosa amb el creixement actual i la visió que actualment en té la població, en 
detriment d’altres noms tradicionals –per exemple, l’extensió de la denominació des 
Viver més enllà dels seus límits naturals, que passarà a denominar també una zona que 
antigament corresponia a cas Serres de Baix. 

- Mantenir, sempre que sigui possible, el nom que més àmpliament ha definit l’àrea en 
qüestió. 

FONTS: 
- Arxiu dels serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Eivissa. 
- Fonts orals d’investigadors i antics propietaris. 

EQUIP DE TREBALL 
- Joan Planells Ripoll “Murtera” 
- Josep Marí Marí 
- Joan  Badia, pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament d'Eivissa 
- Joan Antoni Torres Planells i Margalida Torres Planells, per les regidories de Cultura i 

Normalització lingüística de l’Ajuntament. 
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DESCRIPCIÓ DEL QUADRE 
La següent proposta s’ha estructurat en quatre columnes per a una major informació i millor 
comprensió de cada una de les denominacions. 
1a. columna: denominació que es proposa. 
2a. columna: noms de carrers actuals que limiten físicament l’àrea proposada. 
Excepcionalment s’hi ha inclòs el nom d’algun camí antic o torrent, en cursiva, per assenyalar 
el terme, però tenint en compte que aquest no és un nom oficial. 
3a. columna: noms dels barris amb què confronta, per ajudar a situar-lo millor sobre el plànol. 
En aquesta columna s’esmenta si un dels límits és la mar, o bé un terme municipal diferent. En 
el cas que el límit sigui una finca rústica, el nom d’aquesta apareix en cursiva. Cal fer esment 
de les finques de cas Mut i de cas Escandells, que tant l’una com l’altra tenen una part 
urbanitzada mentre l’altra queda rústica, per la qual cosa apareixen en el segon requadre de 
finques rústiques i, per altra banda, també es fa la diferència mitjançant cursiva o rodona quan 
apareixen com a límits d’altres barris.  
4a. columna: nom de les finques o tradicionals amb què eren conegudes part d’aquestes 
àrees. S’ha marcat en negreta quan el nom d’alguna de les finques coincideix amb el nom 
proposat. 
Per altra banda, i quant a la grafia de la nomenclatura proposada, s’han seguit els criteris 
generals següents: 

- Els articles sempre en minúscules. 
- Manteniment de l’article salat davant els noms tradicionals, quan aquests així ho 

demanen. 
- Manteniment de l’article literari davant dels topònims que tradicionalment així han estat 

nomenats (la Marina o la Punta) 
- Conversió en majúscules de tots els genèrics que passen a formar part del nom del barri 

(ex.: can, cas, ca na..., hort, puig, etc.)  
 
 
DENOMINACIÓ 

LÍMITS DE 
CARRERS I 
ALTRES 
ELEMENTS 

LÍMITS AMB 
ELS BARRIS I 
ALTRES 
ELEMENTS 

FINQUES O ZONES 
DEL BARRI 

s’Illa Grossa (es freuet de s’illa Grossa) s’Illa Plana 
mar 

 

s’Illa Plana (es freuet de s’illa Grossa) 
c. d’Iboshim 
pg. de Joan Carles I 
c. d’Alahueth 

Passeig Marítim 
Talamanca 
mar 

s’Illa Plana 

Talamanca c. d’Alahueth 
av. Vuit d’agost 
c. de ses Feixes 
c. de ses Figueres 
 

s’Illa Plana 
Passeig Marítim 
es Prat de ses  Monges 
municipi de Sta. 
Eulària 
ses Figueres 
mar 

can Bessó des Pouet 
feixeta d’en Cotxo 
feixa d’en Fita 
feixa des Sabateret 
feixa d’en Lluís 
feixa d’en Cotxo 
feixa d’en Teuet / d’en Ramis 
feixa d’en Mallol 
feixa d’en Rova 
feixa d’en Burgos 
feixa d’en Garrovers 
feixa de cas Noi 
feixa d’en Parra / de can Sénia 
feixa d’en Bernat 
feixa de na Malalta 
prat de n’Adela 
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can Guerra 
feixa de ses Formentereres 
(...) 

ses Figueres 
 

c. de ses Figueres 
c. de ses Feixes 
c. de Perella 
c. de Jesús 

Talamanca 
municipi de Sta. Eulària 
mar 

can Roig 
sa Torre 

es Prat de ses Monges 
 

c. de ses Feixes 
av. Vuit d’agost 
Camí Vell de Jesús 
 

municipi de Sta. 
Eulària 
Talamanca  
Passeig Marítim 
s’Hort de sa Fruita 
 

feixa de ca na Marqueta 
feixa d’en Cotxo 
feixa d’en Teuet / d’en Ramis 
feixa d’en Mallol 
feixa d’en Rova  
feixa d’en Burgos 
feixa d’en Garrovers 
feixa de cas Noi 
feixa d’en Parra / de can Sénia 
feixa d’en Bernat 
feixa des Fusteret 
feixa d’en Capitanet 
feixa d’en Simon 
feixa d’en Capità 
feixa d’en Valarino / d’en 
Pere Jai 
feixa d’en Saladino 
(...) 

Passeig Marítim 
 

av. Vuit d’agost 
pg. de Joan Carles I 
c. d’Iboshim 

s’Illa Plana 
Talamanca 
s’Hort de sa Fruita 
Can Bernat 
es Prat de Vila 
mar 

 

s’Hort de sa Fruita 
 

Camí Vell de Jesús 
c. de sa Torre Blanca 
c. de sa Casa Vermella 
av. Vuit d’agost 

es Prat de ses Monges 
ca na Tona 
municipi de Sta. 
Eulària 
es Clot d’en Llaudis 
Can Bernat 
Passeig Marítim 

sa Torre Blanca 
hort de sa Fruita 
hort de s’Empedrat 
es Clot d’en Llaudis 
 
 
 

es Clot d’en Llaudis av. de St. Joan de Labritja municipi de Sta. 
Eulària 
s’Hort de sa Fruita 
Can Bernat 

es Clot d’en Llaudis 
can Tareguet 

es Prat de Vila av. de la Pau 
av. d’Ignasi Wallis 
Carrera de Can Murtera 
 

Passeig Marítim 
Can Bernat 
es Gorg 
Ca na Glaudis 
Cas Dominguets 
sa Real 
es Pratet 
mar 

feixa d’en Jondal 
feixa d’en Vic 
feixa d’en Vildes / Vidal / 
Mallol 
feixes de cas Saboner 
feixa de n’Andreuet 
feixa de can Guerxo 
feixa d’en Tur de Montis 
feixa d’en Feixetes / d’en Tià 
feixa d’en Pere Sénia  
feixa de s’Arenest 
feixa d’en Fita 
feixa d’en Verdera 
feixa d’en Navarro / de 
n’Hereu / d’en Capità 
feixa des Cònsol 
feixa de na Reiala 
(....) 
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can Murtera 
es Pratet Carrera de Can Murtera 

av. d’Ignasi Wallis 
av. de Bartomeu de Rosselló
 

es Prat de Vila 
sa Real 
Can Bellet 
s’Alamera 
la Marina 
mar 

ca n’Andrade / can Tinet 
can Bellet 
hort d’en Manuel Ramon 
hort des Pilarets 
hort des Corredor 
tanqueta d’en Ramon 
feixes (...) 

s’Alamera av. de Bartomeu de Rosselló 
av. d’Ignasi Wallis 
c. de Joan Xicó 
murada  
c. Comte de Rosselló 

la Marina 
es Pratet 
s’Hort del Bisbe 
sa Capelleta 
Dalt Vila 

hort d’en Manuel Ramon 
hort des Pilarets 
hort des Corredor 
tanqueta d’en Ramon  
sa Tarongeta 

la Marina av. de Bartomeu Ramon i 
Tur 
c. Comte de Rosselló 
murada  
c. de Manuel Sorà 
c. d’Enmig 
pl. de sa Riba 

sa Penya 
Dalt Vila 
s’Alamera 
es Pratet 
mar 

sa Riba 
es Poble Nou 

sa Penya c. d’Alfons XII 
c. des Passadís 
c. de la Mare de Déu 
murada 

la Marina 
Dalt Vila 
mar 

 

Dalt Vila murada sa Penya 
la Marina 
s’Alamera 
sa Capelleta 
es Soto 

 

es Soto c. de Ramon Muntaner 
Camí de sa Berenada 
murada 

Dalt Vila 
sa Capelleta 
es Puig des Molins 
mar 

 

sa Capelleta av. d’Espanya 
c. de Lleó 
Via Romana 
c. del Canonge Joan Planells
c. de Ramon Muntaner 
murada 
c. de Joan Xicó 

Dalt Vila 
s’Alamera 
s’Hort del Bisbe 
Can Partit 
es Puig des Molins 
es Soto 

sa Capelleta 
es Soto 
can Fèlix 
Puig des Molins 
can Partit 
hort des Cònsol 
s’Abeurador 

Can Partit c. de Lleó 
av. d’Espanya 
Via Romana 

sa Capelleta 
ses Canyes 
sa Bodega 
es Puig des Molins 

can Partit 
na Guterres 
 
 

es Puig des Molins Camí de sa Berenada 
c. Ramon Muntaner 
(llevant) 
c. Joan Xicó 
c. Canonge Joan Planells 
Via Romana 
av. d’Espanya 
c. Ramon Muntaner 
(ponent) 
c. de Josep Picarol 

es Soto 
sa Capelleta 
Can Partit 
sa Bodega 
es Clot 
ses Figueretes 
mar 

can Partit 
ses Figueretes 
es Molí des Cap 
es Puig des Molins 
can Fèlix 

ses Figueretes c. de Josep Picarol 
c. de Ramon Muntaner 
av. d’Espanya 
av. de St. Jordi 
c. del Quartó de Portmany 

es Puig des Molins 
es Clot 
Can Cantó 
es Viver 

ses Figueretes 
cas Serres de Baix 

es Clot av. d’Espanya es Puig des Molins ses Figueretes 
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c. de Balears 
av. d’Isidor Macabich 
av. de la Pau 

sa Bodega 
sa Colomina 
es Putxet 
Can Cantó  
ses Figueretes 

es Clot de Dalt 
es Clot de Baix 
na Guterres 
sa Bodega 
hort des Putxet 
can Cantó 

sa Bodega av. d’Espanya 
c. d’Extremadura 
av. d’Isidor Macabich 
c. de Balears 

es Puig des Molins 
Can Partit 
ses Canyes 
es Palmer 
sa Colomina 
es Clot 

sa Bodega 
hort d’en Xim 
ses Canyes 
hort d’en Solaies 
na Guterres 
es Clot de Baix 

ses Canyes av. d’Espanya 
c. del Bisbe Huix 
av. d’Isidor Macabich 
c. d’Extremadura 

Can Partit 
s’Hort del Bisbe 
es Palmer 
sa Bodega 

ses Canyes 
s’Hort d’en Solaies 
na Guterres 
can Partit 
hort des Ciprer 

s’Hort del Bisbe av. d’Espanya 
av. d’Ignasi Wallis 
av. d’Isidor Macabich 
c. del Bisbe Huix 

sa Capelleta 
s’Alamera 
Can Bellet 
ses Canyes 

hort des Cònsol 
hort des Ciprer 
hort del Bisbe 
ses Canyes 
hort d’en Manuel Ramon 
hort des Pilarets 
hort des Corredor 
s’Abeurador 
can Partit 

Can Bellet av. d’Isidor Macabich 
av. d’Ignasi Wallis 
c. del Tinent General 
Gotarredona 
c. de Fra Vicent Nicolau 

s’Hort del Bisbe 
es Pratet 
sa Real 
es Llimoners 
es Palmer 

hort d’en Manuel Ramon 
hort del Bisbe 
can Bellet 
can Begot / can Xorat 
sa Creueta 
ses Canyes 

sa Real c. del Tinent General 
Gotarredona 
av. d’Ignasi Wallis 
av. de la Pau 
pg. d’Abel Matutes Juan 
c. de Fra Vicent Nicolau 

Can Bellet 
es Pratet 
es Prat de Vila 
sa Joveria 
es Llimoners 
 

sa Real 
can Beia 
can Begot / can Xorat 
ca n’Andrade /can Tinet 
cas Dominguets de Dalt 
sa Joveria 

es Llimoners c. de Sant Cristòfol 
c. de Fra Vicent Nicolau 
pg. d’Abel Matutes Juan 
av. de la Pau 
c. de Canàries 

es Palmer 
Can Bellet 
sa Real 
sa Joveria 
sa Colomina 
 

can Beia 
hort des Palmer 
hort des Llimoners 
ca na Comissària 
can Begot / can Xorat 
sa Real 
sa Joveria 

es Palmer av. d’Isidor Macabich 
c. de Fra Vicent Nicolau 
c. de Sant Cristòfol 
c. de Canàries 

sa Bodega 
ses Canyes 
Can Bellet 
es Llimoners 
sa Colomina 

hort d’en Xim 
hort des Llimoners 
hort des Palmer 
sa Creueta 
ses Canyes 
can Begot / can Xorat 
ca na Comissària 
 

sa Colomina av. d’Isidor Macabich 
c. de Canàries 
av. de la Pau 

es Llimoners 
es Palmer 
sa Bodega 
es Clot 
Can Misses 

ca na Comissària 
sa Colomina 
hort d’en Xim 
es Clot de Dalt 
can Misses 

Can Bernat av. Vuit d’agost 
c. de sa Casa Vermella 

Passeig Marítim 
s’Hort de sa Fruita 

can Tareguet 
es Clot d’en Llaudis 



 
 
 
 

 
9

Secretaria General  
 
 
PLE ORDINARI 
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2006

av. de Sant Joan de Labritja 
Carrera des Puig d’en Valls 
“camí de can Bernat” 
 

es Clot d’en Llaudis 
municipi de Sta. 
Eulària 
es Raspallar 
es Gorg 
es Prat de Vila 

can Pilot 
can Bernat / Puig d’en Valls 
de Baix 
ca s’Ingleset / Puig d’en Valls 
de Dalt 
feixa d’en Miquelitus 
feixa de n’Abel 
feixa d’en Saleta 
feixa de na Barrinola /d’en 
Mestret 
feixa de na Piquenya 
feixa d’en Xiquet des Mut 
feixa d’en Vidal / d’en Jondal 
(...) 

es Gorg av. de la Pau 
Carrera des Puig d’en Valls 
2n. cinturó de ronda 
vial 
Carrera de ca na Glaudis 
c. de cas Dominguets 
Camí des Gorg 

es Prat de Vila 
Can Bernat 
es Raspallar 
Cas Ferró 
Cas Dominguets 
Ca na Glaudis 

feixa d’en Jondal / d’en Vidal 
feixa d’en Vic 
feixa d’en Vildes / Vidal / 
Mallol 
feixes (...) 
es Gorg 
es Rafal 

Ca na Glaudis av. de la Pau 
Camí des Gorg 
c. de Cas Dominguets 

es Prat de Vila 
es Gorg 
Cas Dominguets 

ca na Glaudis 
es Rafal 
feixes (...) 
 

Cas Dominguets av. de la Pau 
c. de Cas Dominguets 
Carrera de Ca na Glaudis 
Camí de Cas Ferró  
2n. cinturó de ronda 
av. de St. Antoni de 
Portmany 

es Prat de Vila 
Ca na Glaudis 
es Gorg 
Cas Ferró 
es Raspallar 
sa Blanca Dona 
sa Joveria 

cas Dominguets de Dalt 
cas Dominguets de Baix 
can Murtera 
es Raspallar 

Cas Ferró Carrera de Ca na Glaudis 
Camí de Cas Ferró 
2n cinturó de ronda 
vial 

es Gorg 
es Raspallar 
Cas Dominguets 

es Raspallar 
es Rafal 

sa Blanca Dona 2n. cinturó de ronda 
torrent de sa Blanca Dona 
av. de St. Antoni de 
Portmany 

Cas Dominguets 
es Raspallar 
municipi de Sta. 
Eulària 
Can Bofí 

es Raspallar 
sa Blanca Dona 
can Cameta 
can Bofí 

es Raspallar 2n. cinturó de ronda 
Carrera des Puig d’en Valls 
torrent de sa Blanca Dona 

Cas Ferró 
es Gorg 
Can Bernat 
municipi de Sta. 
Eulària 
sa Blanca Dona 
Cas Dominguets 

es Raspallar 
s’Olivera 
es Gorg 

Can Bofí 2n. cinturó de ronda 
av. de St. Antoni de 
Portmany 

sa Joveria 
sa Blanca Dona 
municipi de Sta. 
Eulària 
Can Paneca 
Can Palau 

can Bofí 
can Toni de s’Hort 
es Raspallar 
sa Joveria 
 

sa Joveria av. de la Pau 
av. de St. Antoni de 
Portmany 
2n. cinturó de ronda 
c. de Corona 

es Llimoners 
sa Real 
Cas Dominguets 
Can Bofí 
Can Palau 
Can Misses 

cas Dominguets de Dalt  
es Raspallar 
sa Joveria 
can Toni de s’Hort 
es Porxet 
can Palau de Baix 
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Can Misses av. de la Pau 

c. de Corona 
2n. cinturó de ronda 
c. d’Albarca 

sa Colomina 
sa Joveria 
Can Palau 
Cas Cònsol 
es Putxet 

can Misses 
ses Galamones 
es Pou Sant d’en Bessó 
es Pou Sant d’en Lavilla 
cas Escandells 
s’Hort des Putxet 
cas Cònsol 

es Putxet av. de la Pau 
c. d’Albarca 
2n. cinturó de ronda 
c. des Jondal 

es Clot 
Can Misses 
Cas Cònsol 
Cas Mut 
Ca n’Escandell  
Can Cantó 

es Putxet 
hort des Putxet 
can Tomeu Jaume 
cas Escandells 
cas Mut 
 

Can Cantó av. de St. Jordi 
av. de la Pau 
c. des Jondal 
c. de Portinatx 
c. de Font i Quer 

ses Figueretes 
es Clot 
es Putxet 
Ca n’Escandell 
Cas Serres 

es Putxet 
can Cantó 
 

Ca n’Escandell c. de Portinatx 
c. des Jondal 
2n. Cinturó de ronda 
av. de St. Josep de sa Talaia 

Can Cantó 
es Putxet 
Cas Mut 
Can Sant 
Cas Serres 

ca n’Escandell 
cas Mut 

Can Sant av. de St. Josep de sa Talaia 
2n. cinturó de ronda 

Cas Serres 
Ca n’Escandell 
Cas Mut 
Can Sifre 

cas Mut 
can Sant 
can Petit 
 

Cas Serres av. de St. Josep de sa Talaia 
c. de Font i Quer 
av. de St. Jordi 
c. del Bisbe Llòcer 
ctra. de l’Aeroport 

Can Cantó 
Ca n’Escandell 
Can Sant 
Can Sifre 
Can Pinet 
Ca n’Andreuet 
la Punta 
es Viver 

can Cantó 
ca n’Escandell 
can Casals 
can Sant 
cas Serres de Baix 
cas Serres de Dalt 
can Pinet 
ca n’Andreuet 
can Fornet 

es Viver c. del Quartó de Portmany 
av. de St. Jordi 
c. del músic Vicent Mayans 
c. del Quartó de Balansat 

ses Figueretes 
Cas Serres 
la Punta 
mar 

cas Serres de Baix 
 

la Punta c. del Quartó de Balansat 
c. del músic Vicent Mayans 
av. de St. Jordi 
(línia divisòria: continuació 
del c. del Bisbe Llòcer fins a 
la mar) 

es Viver 
Cas Serres 
Ca les Ànimes 
mar 

la Punta de Dalt 
cas Serres de Dalt 
cas Serres de Baix 
la Punta 
ca n’Andreuet 

Ca les Ànimes Av. de St. Jordi 
c. de Fray Luís de León 
(línia divisòria: continuació 
del c. Bisbe Llòcer fins a la 
mar) 

la Punta 
Ca n’Andreuet 
Can Bossa 

ca les Ànimes 
ca n’Andreuet 
cas Serres de Dalt 

Can Bossa c. de Fray Luís de León 
av. de St. Jordi 
c. de les Alzines 

Ca les Ànimes 
municipi de St. Josep 
mar 

can Bossa 
can Puig 

Can Sifre ctra. de l’Aeroport 
2n. cinturó de ronda 
Camí des Pou d’en Basques 

Can Pinet 
Cas Serres 
Can Sant 
Cas Mut 

can Pinet 
can Fornet 
can Rubió 
ca na Ferrassa 



 
 
 
 

 
11

Secretaria General  
 
 
PLE ORDINARI 
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2006

municipi de St. Josep can Tonió 
can Petit 
cas Serres 

Cas Mut  Camí des Pou d’en Basques 
2n. cinturó de ronda 
c. de Cala Llonga 
c. de Joan Bas Taltavull 
 

Can Sifre 
Can Sant 
Ca n’Escandell 
es Putxet 
Cas Cònsol 
Cas Escandells 
Can Vic 
municipi de St. Josep 

cas Mut 
cas Escandells 
 

Cas Escandells c. de Cala Llonga 
 

Cas Cònsol 
Cas Escandells 
Can Vic 
Cas Mut 

cas Escandells 

 
FINQUES RÚSTIQUES 
 
DENOMINACIÓ 

LÍMITS AMB 
CARRES I 
ALTRES 
ELEMENTS 

LÍMITS AMB 
BARRIS I 
ALTRES 
ELEMENTS 

 
FINQUES 
 

ca na Tona c. de sa Torre Blanca s’Hort de sa Fruita 
municipi de Sta. Eulària 

ca na Tona 

Can Pinet c. del Bisbe Llòcer 
 

Ca n’Andreuet 
Cas Serres 
Can Sifre 
municipi de St. Josep 

can Pinet 
can Fornet 

Ca n’Andreuet c. del Bisbe Llòcer 
 

Ca les Ànimes 
Cas Serres 
Can Pinet 
municipi de St. Josep 

ca n’Andreuet 
cas Serres 

Cas Mut Camí des Pou d’en Basques
2n. cinturó de ronda 
Camí de cas Mut 
c. de Joan Bas Taltavull 

Cas Mut 
Can Vic 
Cas Escandells 
municipi de St. Josep 

cas Mut 

Can Vic c. de Joan Bas Taltavull Cas Mut 
Cas Mut 
Cas Escandells 
Cas Escandells 

can Vic 

Cas Escandells  Cas Mut 
Can Vic  
Cas Cònsol 
municipi de St. Josep 

cas Escandells 
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Cas Cònsol 2n. cinturó de ronda Cas Escandells 
Cas Escandells 
Cas Mut 
Es Putxet 
Can Misses 
Can Palau 
Can Paneca 
pedrera d’en Canyes 
Can Codolar 

cas Cònsol 

Can Palau 2n. cinturó de ronda sa Joveria 
Can Bofí 
Can Misses 
Can Paneca 
Cas Cònsol 

can Palau de Dalt 
can Palau de Baix 

Can Paneca  Can Bofí 
municipi de Sta. 
Eulària 
pedrera d’en Canyes 
Cas Cònsol 
Can Palau 

can Paneca 
 
 
 
 

pedrera d’en Canyes
(topònim pendent de 
fixació) 

 municipi de Sta. 
Eulària 
Can Codolar 
Cas Cònsol 
Can Paneca 

pedrera d’en Canyes 

Can Codolar  municipi de St. Antoni 
municipi de St. Josep 
Cas Cònsol 
pedrera d’en Canyes 

can Codolar 

 
Eivissa, 23 de novembre de 2006 
Sgt. Joan Planells Ripoll    Sgt. Josep Marí Marí Sgt. Joan López Badia 
Sgt. Margalida Torres Planells  Sgt. Joan Antoni Torres Planells”.  
El senyor Alcalde obri un torn d’explicacions i preguntes entre els membres de la Comissió i els 
assistents invitats. Es fan consultes i dóna tota mena d’aclariments. 
Acabat aquest torn, la senyora Lurdes Costa Torres fa la següent proposta: 
“PROPOSTA QUE FA AL PLE LA TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I 
CULTURAL PER A LA DETERMINACIÓ I DENOMINACIÓ DELS BARRIS DEL MUNICIPI. 
La Ciutat d’Eivissa ha viscut un important creixement urbà i unes profundes transformacions 
demogràfiques degut a nouvinguts d’altres indrets d’Espanya o de l’estranger, que s’han quedat 
a viure entre nosaltres com a residents del Municipi, a més de la important transformació 
socioeconòmica de la nostra societat, han fet canviar totalment la fesomia del terme municipal, 
amb la consegüent transformació de les extenses zones rústiques que envoltaven la ciutat 
tradicional en unes àmplies zones urbanes que han variat notablement la configuració de la 
nostra ciutat.  
Aquests canvis fan que les referències toponímiques d’aquella Eivissa tradicional hagi quedat 
amagada o fins i tot soterrada baix la nova silueta de la ciutat moderna. La necessitat de 
denominar els nous barris per donar nom a associacions o a instal·lacions de serveis públics ha 
provocat que, de forma involuntària o des del desconeixement, apareguin noves 
denominacions que no corresponen a la nostra tradició o bé la tendència a fixar i denominar 
erròniament algunes àrees, quan encara es troben restes de pervivència tant de la seua 
extensió com de la seua toponímia tradicional. 
Per tots aquest motius i amb l’ànim de salvaguardar la nostra memòria històrica, sempre que 
sigui possible, adaptada al nou urbanisme i les noves necessitats organitzatives i 
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administratives del municipi, aquesta Regidoria creu urgent i adient la delimitació i denominació 
dels barris que s’han anat desenvolupant amb la finalitat de preservar, si escau, aquells noms 
tradicionals amb què els eivissencs coneixien els diversos indrets del municipi. Degut a la 
importància i especialització del tema, s’ha cregut adient demanar la col·laboració de persones 
de reconegut prestigi perquè, juntament amb personal especialitzat de l’Ajuntament, es dugués 
a terme un treball de recollida d’informació històrica dels diversos indrets del municipi i, atenent 
als resultats, fer una proposta de denominació dels barris, adaptada a la realitat actual. Aquest 
equip ha estat integrat per Joan Planells Ripoll i Josep Marí Marí com a personalitats de 
reconegut prestigi i els funcionaris Joan López Badia, pel departament de Vies Públiques; 
Margalida Torres Planells, pel departament de Normalització Lingüística, i Joan Antoni Torres 
Planells, pel departament de Cultura. 
Presentada la proposta de fixació de límits i denominació dels barris que conformen el terme 
municipal del Municipi d’Eivissa per part de l’equip de feina esmentat abans, aquesta regidoria 
fa seua la proposta i la presenta a la consideració del Ple per a què s’aprovin els límits i la 
denominació de tots els barris del Municipi. 

LA TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA I CULTURAL, 
Sgt.: Lurdes Costa Torres 

Ciutat d’Eivissa, 21 de novembre de 2006”. 
Intervencions: 
Sr. Comas: Diu que agraeix a l’equip redactor del projecte la tasca desenvolupada al llarg 
d’aquest temps. Diu que voldria esmentar especialment a Margalida Torres Planells, Joan 
Planells Ripoll, Josep Marí Marí i Joan López Badia i Joan Antoni Torres Planells.  
Sra. Costa: Diu que voldria recordar que arran del llibre que es va editar l’any passat, « De 
camp a Ciutat », elaborat per Ana Colomar i Antoni Ferrer Abárzuza, on es definia la 
transformació de la ciutat, va sorgir la inquietud –sobretot per part del Sr. Badia- que ara seria 
molt convenient anar definint aquestos barris, com quedaven configurats i després, amb el 
recolzament de Marga Torres i Joan Antoni Torres, van començar aquesta feina amb 
l’inestimable feina de Josep Marí i Joan Planells. Diu que pensa que ha quedat una feina molt 
polida i molt completa, i que a petició del grup redactor s’intentarà donar a conèixer a tots els 
ciutadans perquè tots recordin la transformació que ha fet la ciutat d’Eivissa.  
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat. 
 
 
4t. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa a la Xarxa Espanyola de Ciutats pel 
Clima: 
 
Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, del tenor 
literal següent: 
“4t.- Proposta d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa de l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Eivissa a la xarxa espanyola de Ciutats pel Clima. 
Vista la proposta d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa de l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Eivissa a la xarxa espanyola de Ciutats pel clima, del tenor literal següent:  
“La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMC),  l’objectiu de la qual 
és l’estabilització dels gasos d’efecte hivernacle en l’atmosfera a un nivell que impedeixi  
interferències d’origen humà perilloses en el sistema climàtic, defineix canvi climàtic com “un 
canvi de clima atribuït directament o indirectament a l’activitat humana que altera la composició 
de l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del clima observada durant 
períodes de temps comparables”. 
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Els impactes produïts per l’home en el medi ambient estan  afectant el sistema climàtic i 
augmentant la vulnerabilitat de la població,  la qual cosa exigeix un esforç per part de totes les 
administracions per mitigar dits impactes i els múltiples efectes derivats. Així mateix, el 
compliment del Protocol de Kyoto requereix d’un fort esforç de coordinació institucional en el 
qual els municipis han de jugar un important paper. 
L’Ajuntament d’Eivissa, així com altres municipis, està treballant  per prevenir el canvi climàtic i 
adaptar-se al seus efectes, utilitzant energies renovables, millorant l’eficiència energètica i 
aplicant criteris d’eficiència energètica a l’edificació etc. 
El desenvolupament d’aquestes actuacions en l’àmbit d’una xarxa, com a la xarxa Espanyola 
de Ciutats pel Clima, formada per municipis que comparteixin interessos, permetrà obtenir 
millors resultats per a l’aprofitament de les sinèrgies derivades d’una posada en comú 
d’experiències i metodologies. 

Què es la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima? 

La Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima és la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) que  reuneix ciutats i pobles compromesos amb el desenvolupament 
sostenible i la protecció del clima. L’objectiu de la xarxa és convertir-se en un instrument de 
recolzament  tècnic per a les corporacions locals, oferint-los  les eines per aconseguir un 
desenvolupament sostenible i la protecció del clima. Els eixos bàsics d’actuació de la xarxa son 
l’eficiència energètica i el desenvolupament d’energies renovables, l’arquitectura bioclimàtica i 
l’urbanisme sostenible.  La Xarxa té com un dels seus objectius la promoció de models que 
contribueixin  a minorar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a les ciutats. Per arribar a aquest 
objectiu, un dels instruments serà la utilització de la planificació ambiental estratègica com a 
eina que permeti avaluar els impactes de les activitats humanes que es desenvolupen a la 
ciutat i adoptar solucions correctes per  prevenir-les buscant així canviar la tendència a l’alça 
d’emissió de contaminants i de consum energètic que porta implícit. 
La  Xarxa Espanyola de Ciutats cap al Clima pretén articular el protagonisme de les 
Corporacions Locals en allò referent a la gestió relacionada amb el medi ambient, permetent fer 
compatibles  la necessitat d’abordar, des del punt de vista normatiu, problemes globals que 
excedeixen l’àmbit municipal. Així mateix, serà un important element per afavorir la coordinació 
d’actuacions entre les diferents administracions, afavorint així sinèrgies que permetin 
aconseguir millors resultats en la lluita contra el canvi climàtic i en la mitigació dels seus 
efectes. 
La Xarxa Espanyola de Ciutats cap al Clima té el propòsit de convertir-se en un instrument de 
coordinació i impuls de les polítiques locals de lluita contra el canvi climàtic de les ciutats i 
pobles així com afavorir la seva relació amb altres corporacions locals europees i 
llatinoamericanes compromeses amb aquest projecte. 
La xarxa sorgeix  per la necessitat detectada entre els Ajuntaments de coordinar-se en la lluita 
contra el canvi climàtic i els efectes que es deriven d’aquest, que augmenten la vulnerabilitat 
dels municipis i afecta directament la població.  Davant d’aquesta situació, la FEMP i el 
Ministeri de Medi Ambient establiren el passat 4 de novembre de 2004 un Conveni de 
Col·laboració institucional per posar en pràctica iniciatives de prevenció de la contaminació i el 
canvi climàtic, dirigit a l’impuls de polítiques de desenvolupament sostenible a nivell municipal i 
en el qual es reflecteix la necessitat d’establir una estreta col·laboració entre altres institucions i 
organismes públics per impulsar aquestes actuacions. 
La Xarxa té un marc d’actuació que se centra en fomentar mesures o actuacions que 
contribueixin de forma significativa a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en 
utilitzar la planificació com a eina que permeti avaluar els impactes de les activitats humanes 
sobre el clima i en adoptar les solucions més correctes per prevenir-les i, per últim, en fomentar 
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els acords voluntaris amb els agents econòmics i socials per afavorir la disminució de les 
emissions de gasos d’efectes hivernacle. 
Requisits que han d’acomplir els Ajuntaments 
Els Ajuntaments han d’acomplir una sèrie de requisits per incorporar-se  a aquesta xarxa que 
són els següents: 

- Acord municipal per a l’adhesió a la xarxa aprovat en ple municipal 
- Designació d’un representant polític i un tècnic per a l’assistència a reunions i grups de 

treball de la xarxa. 
- Pagament d’una quota anual de 150 euros. 
- Organització d’una comissió tècnica per al seguiment de les polítiques de prevenció i 

reducció de la contaminació on estiguin representades totes les regidories implicades 
en les polítiques d’urbanisme, transport, medi ambient, participació, etc.Organització d’un fòrum 

de debat ciutadà per adoptar les mesures i actuacions de reducció de les emissions de 
contaminants. 

Activitats que portarà a terme la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima 
Per a la consecució dels objectius, la Secció portarà a terme les següents activitats: 

- Assegurar la intercomunicació de les ciutats participants en matèria de promoció de 
mesures contra el canvi climàtic i l’impuls de polítiques de desenvolupament sostenible, 
que permetin l’intercanvi d’experiències i el desenvolupament de projectes entre ciutats 
amb altres nivells de l’Administració i amb altres organitzacions per promoure l’acció 
comuna en la lluita contra el canvi climàtic i la promoció del desenvolupament 
sostenible. 

- Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la consolidació de les 
relacions intersectorials necessaris per a la integració de la protecció del medi ambient 
en totes les polítiques d’actuació de les diferents administracions. 

- Fomentar la col·laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants en matèria de 
promoció del desenvolupament sostenible i de mesures de prevenció del canvi climàtic. 

- Establir recomanacions orientades a la inclusió dels processos de qualitat en les 
actuacions de promoció del desenvolupament sostenible. 

- Mantenir contactes amb altres projectes de ciutats sostenibles o ciutats pel clima en el 
nostre país, en altres països i amb les xarxes nacionals o europees. 

- Difondre informació rellevant sobre la Campanya Europea Ciutats Sostenibles i altres 
xarxes internacionals de protecció del clima, així com de les xarxes autonòmiques. 

- Qualssevol altres que s’estimin convenients. 
Actuacions a adoptar per part de les Corporacions Locals adherides a la xarxa 
Hi ha una sèrie d’actuacions que s’hauran d’adoptar per part de les Corporacions Locals 
adherides a la xarxa i que es divideixen en dos fases, moltes d’aquestes actuacions  ja  han 
estat implementades a l’Ajuntament d’Eivissa. Les actuacions són les següents: 
PRIMERA FASE: 

- Acord per a la aprovació en el termini d’un any d’ordenances municipals  sobre energia 
solar tèrmica per a les noves edificacions i per a l’enllumenat públic. 

- Introduir mesures econòmiques i fiscals per afavorir la implantació d’energies 
renovables i mitjans de transport urbà menys contaminants. 

- Mesures i criteris d’eficiència energètica en les noves contractacions municipals i en els 
concursos d’adjudicació de serveis municipals. 

-  Condicions mínimes per a les compres d’equipaments municipals que afavoreixin 
criteris de sostenibilitat. 

- Progressiva incorporació de sistemes d’eficiència energètica i implantació d’energies 
renovables als edificis i dependències municipals.  
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- Acords amb les associacions d’empreses del sector solar tèrmic i solar fotovoltaic que 
afavoreixin dita implantació. 

- Implantació de mesures per calmar el trànsit i en el seu cas, restricció del trànsit privat 
en determinades àrees dels centres urbans: transformació de carrers per a vianants, 
restriccions d’aparcament, limitació de velocitat, etc. 

- Acords amb els agents econòmics i les associacions de consumidors per a l’impuls dels 
equipaments domèstics eficients (classe A) i per a un bon ús de l’energia en els 
habitatges particulars. 

- Campanyes de sensibilització sobre l’ús eficient de l’energia. 
- Reserva de sòl per a plantacions arbòries i arbustives incrementant les zones verdes i 

d’esbarjo a  les ciutats. 
SEGONA FASE: 
Actuacions que s’hauran d’adoptar durant els següents anys: 

- Plans energètics municipals que incloguin l’exigència d’eficiència energètica a les 
instal·lacions i serveis municipals: abastament, potabilització i depuració d’aigües 
residuals, instal·lacions municipals, etc. 

- Auditories energètiques i certificació dels edificis municipals i instal·lacions dependents. 
Progressiva substitució de les tecnologies menys eficients als edificis i instal·lacions 
municipals. 

- Incorporació d’energies renovables als edificis i instal·lacions municipals. 
- Aplicació de les ordenances municipals sobre energies renovables i enllumenat públic. 
- Totes les mesures referents al transport urbà de superfície s’hauran de plasmar en la 

redacció i aprovació d’un Pla de Mobilitat Sostenible en el qual s’inclogui l’adopció de 
mesures de pacificació i restricció de l’ús del vehicle privat de forma progressiva amb el 
consens dels sector afectats: associacions ciutadanes, comerciants, etc. S’haurà 
d’integrar el transport col·lectiu en els nous desenvolupaments urbanístics, així com 
mitjans alternatius al transport motoritzat (a peu i en bicicleta). El pla de Mobilitat 
afavoreix les flotes de vehicles eficients energèticament i d’energies més netes: gas i 
biocombustibles. 

- Promoció de l’arquitectura bioclimàtica en les noves ampliacions de la trama urbana, 
així com en la rehabilitació dels edificis quan sigui tècnicament viable. 

- Racionalització de l’ús i consum de sòl.” 
“LA PROPOSTA  QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA  PER A LA 
SEVA APROVACIÓ ES LA SEGÜENT:  
1r.-  Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa  a la Xarxa Espanyola de ciutats pel clima  
2n.- Facultar al Regidor  de Medi Ambient i Salut Pública per a  la signatura del formulari  
d’adhesió  de l’Ajuntament d’Eivissa a la xarxa Espanyola de ciutats pel clima. 
3r.- Designar a Juan Manuel Rubio Córdoba Regidor de Medi Ambient i Salut Pública com a  
representant polític i a Paz Hernández Venero com a representant   tècnic  per a l’assistència  a 
reunions i grups de treball de la xarxa.” 
Sotmès l’assumpte a votació per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
5è. Conveni d’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa al conveni de Col·laboració signat entre 
el Consell Insular d’Eivissa i Formentera (CIEF) i la Societat Ecoembalajes España, SA 
(Ecoembes): 
 
Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, del tenor 
literal següent: 
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“2n.- Proposta d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa al Conveni d’Adhesió de 
l’Ajuntament d’Eivissa,  al Conveni de col·laboració signat entre el Consell Insular i la 
Societat Ecoembalajes España S.A. (ECOEMBES) 
Vista la proposta d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa al Conveni d’Adhesió de 
l’Ajuntament d’Eivissa,  al Conveni de col·laboració signat entre el Consell Insular i la Societat 
Ecoembalajes España S.A. (ECOEMBES), del tenor següent: 
“El dia 22 de setembre de 2006,  i a fi de donar compliment als objectius de reciclatge i/o 
valorització, establerts a la Llei 11/1997 d’Envasos i Residus d’Envasos, es va signar el conveni 
de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Formentera (CIEF) i la societat 
Ecoembalajes España  SA (ECOEMBES), com a entitat gestora del sistema integrat de gestió 
d’envasos i residus d’envasos per a la recollida, gestió i el tractament dels envasos lleugers i de 
paper-cartró recollits de forma selectiva a Eivissa i Formentera. 
D’acord amb aquest conveni, els Ajuntaments rebran unes aportacions econòmiques  per a la 
recollida d’envasos lleugers en contenidor específic així com per a la recollida d’envasos de 
paper iCartró (l’aportació econòmica es rebrà en funció de dues variables, del nombre de 
contenidors específics que disposa el municipi i de la quantitat de material recollit). Aquesta 
aportació ve detallada al punt 2 i 4 de l’annex III del conveni adjunt. 
Per tal que les condicions econòmiques siguin d’aplicació per  a l’Ajuntament d’Eivissa, és 
necessària l’adhesió  per part de la Corporació al conveni per a la qual cosa s’haurà de signar 
per triplicat  el model d’adhesió que es presenta a fi de formalitzar el document. “ 
 
“LA PROPOSTA  QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA  PER A LA 
SEVA APROVACIÓ ES LA SEGÜENT:  
 
1r.-  Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa al conveni  de col·laboració signat  entre el 
Consell Insular d’Eivissa i Formentera (CIEF) i la societat ecoembalajes España, SA 
(ECOEMBES). 
2n.- Facultar el Regidor  de Medi Ambient i Salut Pública per a  la signatura, per triplicat, del 
conveni d’adhesió  de l’Ajuntament d’Eivissa al conveni de col·laboració signat entre el Consell 
Insular d’Eivissa i Formentera (CIEF) i la societat ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES).” 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat 
 
 
6è. Aprovació definitiva del Plec de condicions tècniques i administratives que han de 
regir l’adjudicació del contracte de concessió del Servei d’enllumenat públic de la Ciutat 
d’Eivissa i aprovació de l’expedient de contractació amb obertura del procés 
d’adjudicació: 
 
Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, del tenor 
literal següent: 
“3r.- Aprovació del Plec de Condicions Tècniques i Administratives que han de regir 
l’adjudicació del contracte de concessió del servei d’enllumenat públic de l’Ajuntament 
d’Eivissa. 
Havent-se aprovat inicialment, amb data 1 d’agost de 2006, el Plec de Condicions Tècniques i 
Administratives que han de regir l’adjudicació del contracte de concessió del servei 
d’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Eivissa. 
          Vistes les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública  obert d’acord 
amb el que disposa l’article 121 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals. 
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Vist l’informe jurídic emès al respecte de les al·legacions el dia 9 d’octubre de 2006 que 
forma part de l’expedient,  del qual se’n desprèn el següent: 

I.- En relació a les al·legacions presentades per la societat INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS VICENTE GUASCH GUASCH Y CARDONA S.A, que procedeix la seua 
desestimació de les mateixes de conformitat a l’establert a les consideracions primera i segona 
de l’informe jurídic. 

II.- En relació a les al·legacions presentades per les societats MANTENIMIENTOS Y 
ALUMBRADOS S.A., SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS S.A. Y ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDI AMBIENT S.A. , a l’informe jurídic es considera que la forma prevista al plec per a 
acreditar el requisit de solvència tècnica o professional s’ajusta a la legalitat. No obstant a 
l’informe es fa constar que la determinació dels mitjans de justificació de la solvència tècnica o 
professional correspon a l’òrgan de contractació que haurà de precisar el nivell mínim de 
solvència que es consideri suficient per a la correcta execució de l’objecte contractual, sense 
que es puguin introduir mesures discriminatòries no justificades derivades de l’objecte del 
contracte. 

En aquest sentit, l’informe tècnic emès en data 16 d’octubre de 2006 exposa que  la 
gestió de l’enllumenat d’un municipi, encara que sigui més complexa, pot tenir similituds amb la 
gestió i manteniment  d’altres tipus d’il·luminació pública ( ports, aeroports, carreteres, parcs  
etc... ), per aquest motiu i considerant beneficiós per l’interès públic que el criteri de solvència 
tècnica no sigui tan concret i taxatiu, la qual cosa pot permetre una major concurrència, i atès 
que amb l’estimació de les al·legacions presentades se seguirà exigint una solvència tècnica 
que garantirà una correcta prestació del servei,  es considera adient que el Ple de la Corporació 
estimi les al·legacions en el sentit que es pugui acreditar l’esmentada solvència tècnica no 
només amb certificacions d’administracions municipals, sinó també de qualsevol altre 
Administració Pública o entitats de dret públic. 
A la vista de l’anterior es proposa al Ple de la Corporació  l’adopció del següent ACORD: 
PRIMER.- Rebutjar, per raons de legalitat, les al·legacions  referents a la subrogació del 
personal presentades per INSTALACIONES ELÉCTRICAS VICENTE GUASCH GUASCH Y 
CARDONA S.A,  d’acord amb les consideracions realitzades a l’informe jurídic de data 9 
d’octubre de 2006. 
SEGON.- Rebutjar, per no concórrer raons de legalitat ni d’oportunitat que ho justifiquen, les 
al·legacions presentades per INSTALACIONES ELÉCTRICAS VICENTE GUASCH GUASCH Y 
CARDONA S.A, referents al criteri de solvència econòmica, d’acord amb les consideracions 
realitzades a l’esmentat informe jurídic. 
TERCER.- Acceptar, per raons d’oportunitat i en benefici de l’interès públic, les al·legacions 
presentades MANTENIMIENTOS Y ALUMBRADOS S.A., SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS 
S.A. Y ROIG OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT S.A. relatives a una modificació del criteri de 
selecció de solvència tècnica previst al punt 37.3 del Plec de condicions, de manera que es 
pugui acreditar dita solvència no només amb certificacions d’administracions municipals, sinó 
també de qualsevol Administració Pública o entitats de dret públic. 
QUART.- Aprovar definitivament el Plec de Condicions Tècniques i Administratives que han de 
regir l’adjudicació del contracte de concessió del servei d’enllumenat públic de l’Ajuntament 
d’Eivissa, amb la modificació del criteri de selecció de la solvència tècnica del punt 37.3, el  
qual quedaria redactat de la següent manera:  
“S’haurà d’acreditar la prestació dels serveis objecte d’aquest Plec en cinc contractes realitzats 
amb qualsevol Administració Pública o entitats de caràcter públic de mínim 5.000 punts de llum, 
i demostrar l’experiència en gestió de consums elèctrics en instal·lacions públiques mitjançant 
certificat emès  per l’Administració o entitat de caràcter públic corresponent.” 
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CINQUÈ.- Aprovar l’expedient de contractació del contracte de gestió del servei d’enllumenat 
púbic de l’Ajuntament d’Eivissa i que es procedeixi a l’obertura del corresponent procés 
d’adjudicació i la publicació del corresponent anunci de licitació. 
SISÈ.- Facultar l’Alcalde a fi que pugui subscriure la documentació necessària per a l’efectivitat 
del present acord, així com per a la correcció d’errors materials o de fet que puguin contenir els 
plecs de condicions. “ 
Sotmès l’assumpte a votació, amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro, Torres, 
Roldán, López, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i l’abstenció dels Srs. Prats, 
Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Arabí, Rodriguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres i 
Fernández, és aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
 
7è. Aprovació relacions de factures: 
 
Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent: 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS. 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS SOBRE CRÉDITOS POR ACTOS DE 
CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA. 
Vistas las facturas remitidas por el Patronato Municipal de Deortes, correspondientes, todas 
ellas, a trabajos extras de limpieza de instalaciones deportivas, resulta que la tramitación de las 
mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente de conversión y/o 
convalidación administrativa, conforme determina la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
“Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común”. 
NÚM.FTRA. PROVEÏDOR  IMPORT 
04050FACT060002 LIREBA SL ...................... 2.082,29 
04050FACT060004 LIREBA SL ...................... 1.041,15 
04050FACT060006 LIREBA SL ...................... 1.084,88 
04050FACT060008 LIREBA SL ...................... 2.169,75 
04050FACT060010 LIREBA SL ...................... 2.169,75 
04050FACT060013 LIREBA SL ...................... 2.169,75 
04050FACT060015 LIREBA SL ...................... 2.169,75 
04050FACT060017 LIREBA SL ...................... 2.169,75 
04050FACT060019 LIREBA SL ...................... 2.169,75 
04050FACT060023 LIREBA SL ...................... 2.169,75 
ATENDIDO que las citadas facturas superan en su conjunto la cifra máxima para contratos 
menores establecida en los artículo 121, 176 y 201 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, y en la Base 45ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 
2006. 
ATENDIDO que en su momento procedimental los contratos por los servicios prestados no 
podían ser calificados de menores y deberían haber seguido los trámites previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de de Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto, así como lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
Por todo ello y a la vista de los antedecentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del art. 
214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
INFORMA: 
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PRIMERO.- No le consta a esta Intervención Municipal que se hubiera incoado en su momento 
expediente de contratación por los servicios que se indican. 
Se acredita con las firmas del técnico competente,  que los servicios, que son objeto del 
presente informe, fueron prestados. 
Tampoco le consta a esta Intervención que se hubiere efectuado, en el momento procedimental 
oportuno, acto interventor de fiscalización crítica o previa regulada en los artículos 214 y 
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Se manifiesta por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a la 
fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre 
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la 
normativa invocada son de su competencia. 
SEGUNDO.- Que existe consignación suficiente en la partida 4521-22700 “Trabajos limpieza 
instalaciones deportivas” del Presupuesto del Patronat de Deportes vigente, según se acredita 
mediante documentos de Retención de Crédito (RC), debiéndose proceder a la conversión y/o 
convalidación administrativa conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
“Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común”, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades que se puedan derivar de las 
actuaciones exigidas conforme determina el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia 
de responsabilidad patrimonial. 
TERCERO.- Que según establecen la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2006, el órgano 
competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación. 
En Eivissa, a 20 de noviembre de 2006. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, 
Interventor Acctal.”; Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Arabí: Diu que es troben que una vegada més els porten factures per a la seua aprovació. 
Diu que són factures referents a neteja extraordinària de la piscina de Can Misses per un 
import de 19.396,57 euros. Diu que una vegada més estan davant d’una actuació irregular. Diu 
que no s’ha fet res per regularitzar aquesta situació, com és el deure i obligació com a 
governants. Diu que el servei de neteja de les instal·lacions públiques abans les feia una altra 
empresa que va estar realitzant també aquest servei de manera irregular, tot i que el Grup 
Popular, cada vegada que presentaven les factures els recordaven l’obligació de presentar un 
expedient de contractació per realitzar aquest servei. Finalment es va adjudicar a una empresa 
de Palma. Ara resulta que els serveis contractats eren insuficients i s’han hagut de contractar 
aquestos serveis extraordinaris, que són els que motiven aquestes factures. Diu que hi ha 
hagut una mala previsió, perquè les instal·lacions són les mateixes, les piscines són les 
mateixes, no hi ha hagut cap variació. Diu que quan es van redactar les bases per a la nova 
contractació de la neteja hi va haver una mala previsió i per tant no es van fer bé les coses. Diu 
que com diu el Sr. Interventor, aquestes factures superen la xifra màxima per a contractes 
menors, i que no li consta que s’hagués incoat en el seu moment l’expedient de contractació ni 
s’hagués fiscalitzat ni comptabilitzat aquesta despesa. Diu que es pregunta per què en el mes 
de gener o febrer, o abans, que ja sabien les necessitats d’aquestos serveis no es va iniciar el 
corresponent expedient de contractació. O per què no es va fer, tal i com contempla la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, una modificació del contracte actual. Diu que per 
què han tardat tants de mesos en portar aquestes factures per a la seua aprovació. Diu  que 
aquest serveis suposa que s’ha vengut realitzant també durant els mesos d’octubre i novembre. 

Diu que ara toca aprovar aquestes factures, tot i que com diu l’informe de l’Interventor, 
sense perjudici de l’exigència de responsabilitats que es puguin derivar en matèria de 
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responsabilitat patrimonial. Diu que si parlassin d’un servei extra d’un mes o dos es podria 
acceptar, però no hi ha hagut voluntat de resoldre una situació totalment irregular i no està bé 
que s’incompleixi la llei. 
Sr. López:: Diu que no es tracta d’una situació habitual. Diu que el Sr. Arabí coneix el 
procediment i tot el que significa del Patronat d’Esports i els serveis que presta als ciutadans. 
Diu que efectivament a dia d’avui hi ha un contracte amb una empresa. Diu que, sense que 
serveixi de justificació, s’han dut a terme les gestions necessàries perquè des del mes de gener 
es pogués fer la contractació d’aquest servei, però per desgràcia no ha estat possible. Diu que 
és la prestació d’un servei que s’ha fet per millorar el servei que s’havia de prestar als 
ciutadans en un moment determinat i també li posa com exemple una situació: quan les 
administracions públiques fan obres, en el decurs de la realització fan modificacions i aquestes 
no estan contemplades en el projecte original. Diu que estan parlant d’una major prestació de 
serveis, que  té consignació econòmica i que no estava regularitzat en el contracte, i que a 
partir d’octubre ja hi està. Per tant, acceptant la premissa que no és la situació habitual, s’ha fet 
un esforç dins les possibilitats que tenen per fer-ho de forma correcta.  
Sr. Arabí: Diu que estan parlant d’una actuació des del mes de gener. Diu que han passat 
molts de mesos, i que si hi hagués voluntat aquesta situació s’hauria pogut arreglar. Diu que 
saben que aquesta actuació és per millorar el servei que es dóna al ciutadà, però allò que no li 
pot dir és que no és una cosa habitual quan sí s’ha vengut fent de manera habitual. Diu que cal 
recordar la situació en la que es trobava l’empresa que duia a terme la neteja de les 
instal·lacions esportives abans d’aquesta empresa. Diu que també cal recordar  altres 
situacions, perquè diu que va estar repassant les actes de la Junta Rectora del Patronat i 
recorda que en el mes de març es va presentar una relació de factures d’una mateixa empresa 
que superaven els 20.000 euros. Diu que no parlen d’un cas puntual sinó que són molts de 
casos els que tenen de forma irregular.  

Diu que la llei de contractes de les administracions disposa la possibilitat de modificar el 
contracte, bé per augmentar o per disminuir el servei d’acord amb les necessitats. Diu que 
s’haurà de justificar i fer els tràmits corresponents, però que si hi ha voluntat s’hagués pogut 
regularitzar com a molt el mes de març i no com ara que no hi està. Diu que el seu vot serà 
favorable, perquè saben que és un servei que s’ha prestat, però per altra banda també els dirà 
que l’assumpte que els ocupa suposa que l’equip de govern dóna un mal exemple, ja que 
incompleixen la llei. Diu que demostren que són uns mals gestors perquè preveuen unes coses 
que després no són suficients. Diu  que també els podria dir incompetents, perquè es podria 
haver regularitzat aquesta situació i no s’ha fet. I finalment, diu que són mal pagadors, perquè 
els serveis de neteja que va fer aquesta empresa el mes de gener encara no se’ls hi ha pagat. 
Diu que per tant les coses es poden fer bé si hi ha bona voluntat i concretament en aquest 
tema no costaria massa normalitzar aquesta situació. 
Sr. López: Diu que voldria recordar que tot i no ser una situació habitual tampoc és una 
situació il·legal. Diu que fins a dia d’avui la situació està regularitzada. La incorporació de les 
factures es fa fins el moment que l’empresa ha signat el contracte perquè una de les coses que 
ha intentat explicar és que l’empresa no havia firmat el contracte i han hagut de demorar la 
situació fins octubre, en què s’ha firmat i s’ha regularitzat. Diu que s’han fet gestions per fer 
venir l’empresa perquè el firmàs. Diu que és cert que el servei s’ha prestat i que també es 
podria posar altres exemples de prestacions de serveis que s’estan donant des de fa 25 anys 
governant el Partit Popular i no hi ha cap contracte firmat. Diu que és clar que s’ha de 
regularitzar, aquesta i altres situacions. En el cas del pla de natació escolar, es presta un servei 
i el prestava quan governava el PP i no estava regularitzat en el seu origen. I en el seu moment 
des de l’oposició no van dir res. Diu que entén que el Sr. Arabí l’estiri de les orelles perquè no 
és la situació habitual. Diu que és normal que l’Ajuntament, amb tot el volum de serveis que 
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presta, hi hagi alguna cosa que s’enquisti, i això sempre passa. Diu que ara ja s’ha solucionat, i 
a més amb una ampliació que és la que s’ha vengut prestant. Diu que esperen que si es donàs 
la circumstància i hagués de decidir com a responsable de l’àrea perquè hi hagués deficiències 
en alguns serveis contractar alguna persona més per a neteja i després fer la regularització 
pensa que això seria el més lògic. Diu que amb la prestació de serveis als ciutadans s’ha de 
ser el més àgils possible, i costa molt moure l’elefant de la burocràcia.  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat. 
 
 
8è. Bonificació d’ICIO a ITUSA per a la construcció d’un aparcament subterrani als 
carrers Vicent Serra, Sant Cristòfol i Canàries: 
 
Donat compte de la sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
obres presentada per l’empresa mixta INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA, 
vist l’informe emès pel Responsable de Gestió Tributària del tenor literal següent: 
“INFORME DE GESTION TRIBUTARIA 
ASUNTO: EXPEDIENTE DE BONIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES 
INSTALACIONES Y OBRAS  POR LA CONSTRUCCION DE  APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO SITUADO EN LAS CALLES VICENTE SERRA SANT CRISTOFOL Y 
CANARIAS  DE LA CIUDAD 
En relación a la solicitud de bonificación del Impuesto  presentada por Joseph Marí Ribas, en 
representación de la empresa mixta INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA , el 
Funcionario que suscribe, informa : 
PRIMERO.- Regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras, en su articulo 7º, apartado 7.1.2   establece  la  bonificación del 50 % a favor de los 
sujetos pasivos que realicen obras vinculadas a los planes de fomento de inversiones privadas 
en infraestructuras municipales. Esta corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
SEGUNDO.- Corresponde la bonificación a favor de inversiones en infraestructuras , a una de 
las cinco bonificaciones potestativas que prevé la reforma introducida por la Ley 51/2002, a 
tenor de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 en la redacción dada por la Ley 50/1998, 
no procederá compensación alguna por parte del Estado al Ayuntamiento que decida 
establecerla. 
TERCERO.- Esta bonificación existe desde el año 1998, y consiste en una reducción de la 
cuota de hasta el 50 por cien,  a favor de las construcciones, instalaciones y obras que  se 
consideren vinculadas a planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras. 
Por todo ello, el funcionario que suscribe, considera que la obra en cuestión se encuentra en el 
ámbito de la bonificación que regula la ordenanza fiscal,  por lo que informa favorablemente la 
misma, no obstante, el  Pleno de la Corporación resolverá lo que estime pertinente. 
Eivissa a  10 de noviembre de 2006. Fdo. José Torres Riera. Responsable G. Tributaria.”; i 
vista la proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPUESTA DE RESOLUCION     
Por cuanto antecede, se propone se adopte la siguiente resolución : 
PRIMERO.-  Proceder a declarar la construcción del aparcamiento  subterráneo sito en las 
Calles Vte. Serra, Sant Cristofol y Canarias, obra vinculada a inversiones privadas en 
infraestructuras. 
SEGUNDO.-Atendiendo a las circunstancias de la obra,  y considerando se encuentra en las 
comprendidas a favor de inversiones en infraestructuras, se propone APROBAR la aplicación 
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de la bonificación que regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras, en el porcentaje del 50 por cien. 
Eivissa a   20 de noviembre de 2006. Sgt.  Cristina FERRER FERRER REGIDORA 
ECONOMIA I HISENDA.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i 
Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Marí: Pel que fa al punt de l’ordre del dia consistent en aprovar la bonificació, diu que 
entenen que a l’informe del responsable de gestió tributària està justificada aquesta bonificació, 
i per tan votaran a favor. Diu que de tota manera, i a fi de salvar les possibles responsabilitats 
volen sol·licitar que consti en acta i demanar al Sr. Secretari que s’obri expedient informatiu a 
efectes de determinar si s’ha incomplit la llei de disciplina urbanística ja que se’ls hi presenta 
una llicència d’obres amb data de juliol de 2006 on està reflectit que aquest atorgament de 
llicència està condicionat a la llicència d’instal·lació i a la condició del DCE dels constructors i 
no tenen constància de si s’han complit aquestes condicions i sobretot, a dia d’ahir, es van 
personar a l’indret on s’havien de realitzar aquestes obres i estan pràcticament finalitzades.  
Sra. Ferrer: Diu que simplement, pren nota del que diu la Sra. Marí i recordar que el que estan 
aprovant aquí es simplement una bonificació del 50% que ve amb tots els informes favorables i 
es procedirà a esbrinar quina és la situació.  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat. 
 
 
S’absenta el Sr. Alcalde, sent les deu hores i trenta minuts. 
 
 
9è. Desestimació de les al·legacions presentades per IBIHOGAR a l’acord de Ple de data 
2 de juny de 2006, en relació a l’expedient de permuta de terreny municipal al polígon 16 
per obra de Centre Esportiu i de Salut a Can Misses, Polígon 10: 
 
Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, del tenor literal 
següent: 
“6.1.- Donat compte de l’expedient de permuta de terreny municipal al polígon 16 per obra del 
Centre Esportiu i de Salut a Can Misses, Polígon 10, vist l’informe jurídic emès per Secretaria, i 
vista la proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA D’ACORD 
Amb data 2 de juny de dos mil sis el Ple de l’Ajuntament en relació a l’expedient de permuta de 
terreny municipal al polígon 16 per obra del Centre Esportiu i de Salut a Can Misses, Polígon 
10 va adoptar el següent acord. 
“PRIMER.- Ratificar la proposta d’adjudicació efectuada pel Consell d’Administració de la 
Societat Municipal Imvisa el dia 28 d’abril de 2006 a favor de la mercantil Ibihogar S.A., per els 
imports relacionats a continuació: 
 - Pressupost màxim de les obres d’execució .........9.976.250,84.-Eur 
 - Valoració del solar municipal ...............................9.454.000,00.-Eur 
 - Diferència a abonar a l’empresa ..................................522.250.-Eur 
SEGON.- Assumir el compromís de consignar crèdit suficient en el Pressupost General de la 
Corporació per a l’exercici 2007 per un import màxim de 522.250,84.-Euros per atendre les 
obligacions econòmiques amb l’empresa IBIHOGAR S.A. que s’aprovin en l’adjudicació de la 
permuta. 
TERCER.- Que s’inclogui en el contracte que es signi amb l’adjudicatari, una clàusula a la que 
es prevegi la condició suspensiva dels efectes del mateix fins que no es produeixi l’aprovació 
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definitiva de la modificació del Pla Parcial del Polígon 10 Can Misses, i la renúncia expressa a 
qualsevol reclamació o indemnització de danys i perjudicis per part del contractista, per el 
supòsit que el projecte que planteja no es pugui realitzar per no produir-se l’aprovació definitiva 
de la modificació del Pla Parcial o per qualsevol altre circumstància. 
QUART.- Que es notifiqui el present acord a la Societat Municipal IMVIS als efectes oportuns i 
a la mercantil IBIHOGAR S.A. a fi de que amb caràcter previ a l’adjudicació presenti les 
al·legacions que estimi oportunes o manifesti la seva conformitat amb el mateix”. 
Per part de IBIHOGAR S.A. es van presentar al·legacions el dia 21 de juny de 2006, el 
contingut de les quals consta a l’expedient. 
Vist l’informe de Secretaria General de data 30 d’octubre de 2006, emès al respecte de les 
al·legacions i de la proposta d’acceptació parcial de les mateixes realitzada pel Consell 
d’Administració de IMVISA, atès que del contingut del mateix se’n desprèn la procedència de 
desestimar les al·legacions presentades per IBIHOGAR en relació a la innecessarietat de la 
condició suspensiva a introduir en el contracte acordada pel ple de data 2 de juny de 2006, així 
com també la desestimació de les al·legacions presentades en el sentit de condicionar 
únicament l’execució de les obres que estan supeditades a la modificació del pla parcial, 
garantint-se l’execució de les obres que estan supeditades a la modificació del pla parcial, 
garantint-se l’execució d’aquestes mitjançant un aval a favor de l’Ajuntament (actualitzant amb 
l’IPC fins que s’autoritzi la totalitat de les obres), i executant-se les que no contravenen el 
PGOU vigent. 
Mitjançant la present, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per IBIHOGAR S.A. amb data 21 de juny 
de 2006, quedant ratificat lo acordat al respecte en el punt tercer de l’acord de Ple de data 2 de 
juny de 2006. 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a la Societat Municipal IMVISA al efectes oportuns. 
Eivissa a 21 de novembre de 2006. EL PRIMER TINENT D’ALCALDE. Sgt. Pedro Campillo 
Antón”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Comas: Diu que el seu vot serà favorable ja que a la proposta d’acord es recullen les 
observacions fetes pel seu grup i l’únic que lamenten que no hagués vengut ja totalment ben 
instruït aquesta proposta d’IMVISA en el seu dia, ja que l’interventor va haver de fer unes 
modificacions quant a la partida pressupostària que havia d’abonar de diferència el consistori, 
reduint-la substancialment així com el punt tercer on es fan una sèrie d’observacions, quant a 
que les obres no es podran començar fins que no estiguin totalment regularitzada la modificació 
puntual del Pla Parcial.   
Sr. Campillo: Diu que agraeix el vot favorable del Grup Popular. Diu que no només hi ha hagut 
observacions del Grup Popular sinó del conjunt de regidors d’aquest Ajuntament. Diu que el 
que esdevé avui és fruit de la feina de les Comissions Informatives, que són òrgans d’estudi i 
reflexió dels assumptes que han de venir a Ple. Diu que a més es recolzen en els informes 
tècnics de l’interventor i el secretari. Diu que compartint tots l’objectiu de fer un centre esportiu i 
de salut a la zona de Can Misses, també han d’assegurar que es duguin a terme totes les 
passes administrativament correctes perquè el projecte surti bé.  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
10è. Aprovació Plantilla de Personal per a l’any 2007: 
 
Donat compte de la Plantilla de Personal per a l’any 2007, i vista la proposta d’acord 
presentada per la Regidoria de Recursos Humans del tenor literal següent: 



 
 
 
 

 
25

Secretaria General  
 
 
PLE ORDINARI 
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2006

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 
2007. 
Vista la memòria del Regidor de Recursos Humans del tenor literal següent: 
“MEMORIA 
PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2007 
La plantilla de personal constitueix un instrument bàsic a la planificació i programació de les 
necessitats de personal a la Corporació. A la plantilla es recullen els efectius que han de donar 
respostes als objectius assenyalats en el programa pressupostari, classificant els mateixos en 
tres categories de personal al servei d’una Corporació Local: Personal funcionari, laboral i 
eventual. 
D’altra banda, de conformitat amb el Decret de Govern Balear 70/1989, de 6 de juliol i del 
decret 146/2001, de 21 de desembre modificats per Decret 69/2004 de 9 de juliol que permet 
als municipis en què es produeixi una gran afluència de població en època estacional 
incrementar transitòriament  la plantilla de policia, els quals  han de prestar els serveis com a 
funcionaris interins, s’inclouen en la plantilla per a l’any 2007,  10 places de policies turístics 
amb un període màxim de 9 mesos . 
 Per Acord de Ple Extraordinari de data 22 de desembre de 2005 es va aprovar la Plantilla de 
Personal de l’any 2006, BOIB núm. 12 de data 26 de gener de 2006  sense que s’hagin fet 
modificacions durant aquest exercici de 2006. 
Per tot això, es presenta la següent proposta de Plantilla per a l’any 2007, detallant les 
següents variacions respecte a l’any 2006. 
1) CREACIÓ DE PLACES NOVES 
Vistes les propostes presentades per a les diferents Àrees de l’Ajuntament , i dels seus 
Organismes Autònoms es proposa , la creació de les següents places dins la plantilla de 
personal de l’Ajuntament per a l’any 2007: 
1.1.- PERSONAL FUNCIONARI: 
- 1 plaça d’Arquitecte Tècnic, Escala d’Administració Especial. Subescala Tècnica, Classe 
Mitja, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Mig d'Urbanisme, 
Obres, Serveis i Medi Ambient. 
- 1 plaça d’Enginyer Tècnic Industrial, Escala d’Administració Especial. Subescala Tècnica, 
Classe Mitja, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Mig 
d'Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient. 
- 1 plaça de Tècnic/a Administració General, Escala d’Administració General, Subescala 
Tècnica, Classe Superior, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de 
Tècnic/a Administració General. 
- 1 plaça de Tècnic en Mediació Intercultural, Escala d’Administració Especial. Subescala 
Tècnica, Classe Mitjà, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball Tècnic en 
Mediació Intercultural. 
- 3 places d’Auxiliars Administratius, Escala d’Administració General. Subescala Auxiliar, per a 
proveir en qualitat de lloc d’entrada, 2 llocs de treball Auxiliar de Gestió Administrativa 
Polivalent i 1 lloc de treball d’Auxiliar de Biblioteca. 
1.2.- PERSONAL LABORAL: 
- 3 Operari/a de Jardineria, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
- 2 Operari/a de Neteja, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
- 1 Zelador Medi ambiental, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari.   
- 1 Auxiliar de Serveis - IPT, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
1.3.- PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA: 
2  places de Músic Solista Cap d’Àrea 
10  places de Músic Solista 
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4  places de Músic Ajudant Solista 
2) AMORTIZACIO DE PLACES 
2.1.- PERSONAL FUNCIONARI: 
  - 1 plaça d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, Escala d’Administració Especial. Subescala 
Tècnica, Classe Mitja. 
2.2.- PERSONAL LABORAL: 
1 Oficial de Primera, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Oficial de Primera. 
1 Oficial de Tercera, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
1 Directora de Neteja, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Encarregat A 
1 Operari d’obres (Mercat), Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
2.3.- PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA: 
- 13  Músic Banda Segona Classe. 
FONAMENTS DE DRET 
PRIMER 
L’art. 90.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en 
concordança amb el que s’estableix en l’art. 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per a la Reforma de la Funció Pública, senyala que correspon a cada Corporació Local 
l’aprovació anual, a traves del Pressupost de la Plantilla, que haurà de comprendre tots el llocs 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, sent competència del Ple, conforme 
estableix l’art. 33.2.f) de la Llei 7/1985.   
SEGON 
Les Plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia, i establir-se 
d’acord amb l’ordenació general de l’economia, competència en exclusiva a l’Estat,  sense que 
les despeses de personal puguin excedir els límits que es fixin amb caràcter general –art.90.1  
de la Llei 7/1985-. 
En aquest sentit, la plantilla proposada respon a la coherència organitzativa, recollint el número 
d’efectius necessaris per a  la consecució dels objectius generals i específics de la Corporació, 
resultant de la planificació pressupostaria per a l’any 2007 amb dotació pressupostaria de totes 
les places incloses en la mateixa. 
TERCER 
A tenor dels articles 127 i 129,3 del R.D. Legislatiu 781/1986 i article 150 de la Llei 39/1988, 
una volta aprovada la plantilla es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i  a la de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears dins del termini de trenta dies, sense perjudici de la 
seua publicació íntegra en al Butlletí Oficial de la Província. 
Eivissa, 16 de novembre de 2006 Sgt.: Antonio Roldan Tenllado. Regidor de Recursos 
Humans.” 
Vist l’informe de Intervenció de data 16 de novembre de 2006 on consta l’existència de crèdit 
pressupostari suficient al Capítol I del pressupost per a l’any 2006; 
Vista l’acta  de la Mesa general de Negociació de personal funcionari i l’acta del Comitè 
d’empresa de personal laboral de data 21 de novembre de 2006 
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb la legislació vigent es presenten aquestes 
propostes al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, així com es proposa l’aprovació de la 
Plantilla del Personal de l’any 2007: 
PRIMER: CREACIÓ DE PLACES NOVES 
1.1.- PERSONAL FUNCIONARI: 
- 1 plaça d’Arquitecte Tècnic, Escala d’Administració Especial. Subescala Tècnica, Classe 
Mitja, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Mig d'Urbanisme, 
Obres, Serveis i Medi Ambient. 
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- 1 plaça d’Enginyer Tècnic Industrial, Escala d’Administració Especial. Subescala Tècnica, 
Classe Mitja, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de Tècnic Mig 
d'Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient. 
- 1 plaça de Tècnic/a Administració General, Escala d’Administració General, Subescala 
Tècnica, Classe Superior, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball de 
Tècnic/a Administració General. 
- 1 plaça de Tècnic en Mediació Intercultural, Escala d’Administració Especial. Subescala 
Tècnica, Classe Mitjà, per a proveir en qualitat de lloc d’entrada, el lloc de treball Tècnic en 
Mediació Intercultural. 
- 3 places d’Auxiliars Administratius, Escala d’Administració General. Subescala Auxiliar, per a 
proveir en qualitat de lloc d’entrada, 2 llocs de treball Auxiliar de Gestió Administrativa 
Polivalent i 1 lloc de treball d’Auxiliar de Biblioteca. 
1.2.- PERSONAL LABORAL: 
- 3 Operari/a de Jardineria, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
- 2 Operari/a de Neteja, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
- 1 Zelador Medi ambiental, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari.   
- 1 Auxiliar de Serveis - IPT, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
1.3.- PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA: 
2  places de Músic Solista Cap d’Àrea 
10  places de Músic Solista 
4  places de Músic Ajudant Solista 
SEGON: AMORTIZACIO DE PLACES 
2.1.- PERSONAL FUNCIONARI: 
 - 1 plaça d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, Escala d’Administració Especial. Subescala 
Tècnica, Classe Mitja. 
2.2.- PERSONAL LABORAL: 
1 Oficial de Primera, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Oficial de Primera. 
1 Oficial de Tercera, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
1 Directora de Neteja, Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Encarregat A 
1 Operari d’obres (Mercat), Divisió Funcional Oficis, Grup Professional Operari. 
2.3.- PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA: 
- 13  Músic Banda Segona Classe. 
TERCER: APROVACIÓ DE LA PLANTILLA RESULTANT 
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA 
PLANTILLA 2007 
PERSONAL FUNCIONARI 

ESCALA D’HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 

Denominació Grup Dotació Vacants Vac.Reser. 

SUBESCALA DE SECRETARIA. CATEGORIA SUPERIOR 

Secretari/a General A 1 1 0 

SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA SUPERIOR 

Interventor/a A 1 1 0 
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SUBESCALA D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA-CATEGORIA D’ENTRADA 

Tresorer/a A 1 1 0 

TOTAL  3 3 0 

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

SUBESCALA TÈCNICA 

Tècnic Administració General A 3 2 0 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA 

Administratiu d’Administració General C 17 2 1 

SUBESCALA AUXILIAR 

Auxiliar Administratiu D 56 31 0 

SUBESCALA SUBALTERNA 

Ordenança E 3 3 0 

Porter - Macer E 3 1 0 

Porter – Notificador E 3 0 0 

Telefonista - Informador E 1 1 0 

TOTAL  86 40 1 

ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

SUBESCALA TÈCNICA 

CLASSE SUPERIOR 

Arquitecte Superior A 4 3 0 

Economista A 1 0 0 

Lletrat A 2 0 0 

Llicenciat Geografia i Història A 1 0 0 

Psicòleg A 1 1 0 

Tècnic/a de Patrimoni A 1 0 0 

Tècnic/a de Joventut A 1 0 0 

Tècnic/a de Normalització Lingüística A 1 0 0 
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Tècnic/a Formació, Ocupació i Orientació A 1 1 0 

CLASSE MITJA 

Aparellador B 2 0 0 

Arquitecte Tècnic B 4 1 0 

Delineant  B 1 0 0 

Enginyer Tècnic Industrial B 1 1 0 

Perit Industrial B 1 0 0 

Arxiver/a Bibliotecari/a B 1 0 0 

Tècnic en Mediació Intercultural B 1 1 0 

Assistent Social B 9 3 0 

Educador Social B 4 4 0 

Mestre d’Educació Infantil B 1 1 0 

CLASSE AUXILIAR 

Delineant C 3 1 0 

Inspector/a  Fiscal C 1 0 0 

Operador de Sistemes C 4 2 0 

Educador Infantil C 5 5 0 

Monitor Serveis Socials D 1 1 0 

TOTAL  52 25 0 

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS 

CLASSE POLICIA LOCAL 

Inspector B 2 0 0 

Subinspector B 6 0 0 

Oficial C 15 3 0 

Policia  C 85 8 0 

Policia Turístic C 10 10 0 
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CLASSE PERSONAL D’OFICIS 

Fosser D 5 3 0 

CLASSE COMESES ESPECIALS 

Tècnic Protocol i Relacions Institucionals B 1 0 0 

TOTAL  124 24 0 

TOTAL FUNCIONARIS  265 92 1 

 
PERSONAL LABORAL 
Denominació Grup 

d’Assimilació Dotació Vacants Vac.Reser. 

DIVISIO FUNCIONAL D’OFICIS 

Grup Professional – Encarregat A 

Encarregat/da de Mercat C 1 0 0 

Tècnic/a Jardiner C 1 0 0 

Grup Professional – Encarregat B 

Encarregat Manteniment d’Enllumenament D 1 0 0 

Encarregat/da de Neteja D 1 1 0 

Grup Professional – Oficial Primera 

Oficial Primera D 5 1 0 

Cuiner D 1 1 0 

Grup Professional – Oficial de Segona 

Oficial Segona D 5 1 0 

Grup Professional – Operari 

Auxiliar de Serveis 1 Festius E 2 1 0 

Auxiliar de Serveis –IPT- E 2 0 0 

Auxiliar de Serveis 2 E 1 0 0 

Auxiliar de Serveis 3 E 8 0 0 

Caner E 2 1 0 

Operari/a de Jardineria E 19 7 1 
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Operari/a de Neteja E 28 6 1 

Operari/a  d’Obres (Brigada) E 8 2 0 

Operari/a d’Obres (Mercat) E 3 1 0 

Zelador Medi Abiental E 2 1 0 

TOTAL  90 23 2 

DIVISIO FUNCIONAL ADMINISTRATIVA 

Grup Professional – Auxiliar 

Responsable de Formació Interna D 1 0 0 

TOTAL  1 0 0 

TOTAL PERSONAL LABORAL  91 23 2 

 
PERSONAL EVENTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUART: PUBLICITAT 
De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, una 
vegada aprovada la Plantilla, haurà d’enviar-se còpia a l’Administració de l’Estat i a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins del termini de 30 dies, sense perjudici de la seua 
publicació integra al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, junt amb el 
resum del Pressupost. 
Eivissa, 21 de novembre  de 2006. EL REGIDOR DE RECURSOS HUMANS. Sgt:. Antonio 
Roldán Tenllado.” 
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 

Denominació Dotació Vacants Vac.Reser. 

Tècnic Gabinet de Premsa 1 0 0 

Director Centre Can Ventosa 1 0 0 

Gerent 1 1 0 

Director Area Urbanismo 1 1 0 

Secretària Auxiliar de Batila 1 0 0 

Secretària Particular Grup Oposició  1 0 0 

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 6 2 0 

TOTAL PLANTILLA 354 120 3 
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Sr. Comas: Demana que es tractin els punts 10 i 11 conjuntament perquè tots fan referència a 
temes de personal. Diu que, com ja han dit en anys anteriors, i com que es tracta d’un tema 
organitzatiu, la seua posició serà d’abstenció. 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor dels Srs. Campillo, Pizarro, 
Torres, Roldán, López, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i l’abstenció dels Srs. 
Prats, Ribas, Díaz de Entresotos, Arabí, Comas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres i 
Fernández 
 
 
11è. Aprovació relació llocs de treball per a l’any 2007: 
 
Donat compte de la Relació de Llocs de Treball per a l’any 2007, i vista la proposta d’acord del 
tenor literal següent: 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL 
FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL 2006 
Vista la memòria de relació de llocs  de treball 2006 del tenor literal següent:  
“MEMORIA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2007. 
Assumpte.- MODIFICACIONS DEL NUMERO DE LLOCS DE TREBALLS HOMOGENIS, 
AMORTITZACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL  I  
APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL  PERSONAL FUNCIONARI I 
PERSONAL LABORAL DE L’ANY 2007. 
Atesa la conveniència de continuar amb el procés de modernització, organització de 
l’administració municipal i donar cobertura als nous programes i serveis per a l’exercici 2007. 
Atès els articles 44 a 48 del Pacte Regulador que regula la creació , modificació i amortització 
dels llocs de treball de personal funcionari i l’article 26 del Conveni Col·lectiu del “Personal 
Laboral de l’Ajuntament d’Eivissa”. 
Vista la modificació del decret del Govern Balear 70/1989, de 6 de juliol i del decret 146/2001, 
de 21 de desembre mitjançant el decret 69/2004 de juliol que permet als municipis en què es 
produeixi una gran afluència de població en època estacional incrementar transitòriament la 
plantilla de policies. 
Atès que durant l’any 2006 s’ha cobert diversos llocs de treball mitjançant la selecció 
corresponent, es presenta la següent proposta detallant les següents variacions respecte a 
l’any 2007: 
1) MODIFICACIÓ DEL NÚMERO DESCRIPTIU DELS LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS. 
1.1 PERSONAL LABORAL: 
1.1.1- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Oficial de Primera. 
1.1.2.- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Operari d’Obres (Mercat). 
1.1.3.- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Operari d’Obres  
1.1.4.- Incrementar en 2 el número d’efectius del lloc de treball d’Operari/a Jardiner/a. 
1.1.5.- Incrementar en 2 el número d’efectius del lloc de treball d’Operari/a de Neteja. 
1.1.6.- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis –IPT-. 
1.1.7.- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Zelador Medi Ambiental. 
1.2 PERSONAL FUNCIONARI: 
1.2.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis 1 Festius 
1.2.2- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic Mig d’Urbanisme, 
Obres, Serveis i Medi Ambient. 
1.2.3- Incrementar en 4 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió 
Administrativa Polivalent. 
1.2.4- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Biblioteca. 
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1.2.5-.Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió 
Administrativa Polivalent IPT. 
1.2.6- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic/a Administració 
General. 
2) AMORTIZACIO DE LLOCS DE TREBALL. 
2.1 PERSONAL FUNCIONARI 
2.1.1- Amortitzar 1 lloc de treball d’Auxiliar de Serveis 1 
2.2 PERSONAL LABORAL: 
2.2.1- Amortitzar el lloc de treball d’Oficial de Tercera. 
2.2.2- Amortitzar el lloc de treball de Directora de Neteja d’Edificis Municipals 
3) CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL: 
3.1 PERSONAL FUNCIONARI:  
3.1.1- Creació del lloc de treball de Responsable de Tramitació de llicències d’instal·lació i 
obertures i organització de procediments electorals, amb número de llocs de treball homogenis: 
1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 9.963,80 Euros anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva 
elaborada. 
3.1.2- Creació del lloc de treball de Tècnic en Mediació Intercultural, amb número de llocs de 
treball homogenis: 1; Nivell C.D. 20; Complement Específic 4.968,71 euros anuals, d’acord amb 
la fitxa descriptiva elaborada. 
3.1.3- Creació del lloc de treball d’Agent de la Policia Local Expert 1, amb número de llocs de 
treball homogenis: 8; Nivell C.D. 17; Complement Específic 7.489,11 euros anuals, d’acord amb 
la fitxa descriptiva elaborada. 
3.1.4- Creació del lloc de treball de d’Agent de la Policia Local Expert 2, amb número de llocs 
de treball homogenis: 4; Nivell C.D.18; Complement Específic 7.691,75 euros anuals, d’acord 
amb la fitxa descriptiva elaborada. Eivissa, 16 de novembre de 2006.Sgt.: Antonio Roldán 
Tenllado. Regidor de Recursos Humans” 
Vista l’acta de la Mesa General de Negociació de personal funcionari i l’acta del Comitè 
d’empresa de personal laboral de data 21 de novembre de 2006. 
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb la legislació vigent es presenten aquestes 
propostes al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, així com es proposa l’aprovació de la 
relació de llocs de treball personal funcionari 2007 i, l’aprovació de la relació de llocs de treball 
personal laboral 2007 d’acord amb els següents punts: 
PRIMER: MODIFICACIÓ DEL NÚMERO DESCRIPTIU DELS LLOCS DE TREBALL 
HOMOGENIS. 
1.1 PERSONAL LABORAL: 
1.1.1- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Oficial de Primera. 
1.1.2.- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Operari d’Obres (Mercat). 
1.1.3.- Disminuir en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Operari d’Obres  
1.1.4.- Incrementar en 2 el número d’efectius del lloc de treball d’Operari/a Jardiner/a. 
1.1.5.- Incrementar en 2 el número d’efectius del lloc de treball d’Operari/a de Neteja. 
1.1.6.- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis –IPT-. 
1.1.7.- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Zelador Medi Ambiental. 
1.2 PERSONAL FUNCIONARI: 
1.2.1- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis 1 Festius 
1.2.2- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic Mig d’Urbanisme, 
Obres, Serveis i Medi Ambient. 
1.2.3- Incrementar en 4 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió 
Administrativa Polivalent. 
1.2.4- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Biblioteca. 
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1.2.5-. Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió 
Administrativa Polivalent IPT. 
1.2.6- Incrementar en 1 el número d’efectius del lloc de treball de Tècnic/a Administració 
General. 
SEGON: AMORTIZACIO DE LLOCS DE TREBALL. 
2.1 PERSONAL FUNCIONARI 
2.1.1- Amortitzar 1 lloc de treball d’Auxiliar de Serveis 1 
2.2 PERSONAL LABORAL: 
2.2.1- Amortitzar el lloc de treball d’Oficial de Tercera. 
2.2.2- Amortitzar el lloc de treball de Directora de Neteja d’Edificis Municipals 
TERCER: CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL: 
3.1 PERSONAL FUNCIONARI:  
3.1.1- Creació del lloc de treball de Responsable de Tramitació de llicències d’instal·lació i 
obertures i organització de procediments electorals, amb número de llocs de treball homogenis: 
1; Nivell C.D. 18; Complement Específic 9.963,80 Euros anuals, d’acord amb la fitxa descriptiva 
elaborada. 
3.1.2- Creació del lloc de treball de Tècnic en Mediació Intercultural, amb número de llocs de 
treball homogenis: 1; Nivell C.D. 20; Complement Específic 4.968,71 euros anuals, d’acord amb 
la fitxa descriptiva elaborada. 
3.1.3- Creació del lloc de treball d’Agent de la Policia Local Expert 1, amb número de llocs de 
treball homogenis: 8; Nivell C.D. 17; Complement Específic 7.489,11 euros anuals, d’acord amb 
la fitxa descriptiva elaborada. 
3.1.4- Creació del lloc de treball de d’Agent de la Policia Local Expert 2, amb número de llocs 
de treball homogenis: 4; Nivell C.D.18; Complement Específic 7.691,75 euros anuals, d’acord 
amb la fitxa descriptiva elaborada. 
QUART: L’aprovació de la relació de llocs de treball del personal laboral 2007 i l’aprovació de 
la relació de llocs de treball personal funcionari 2007, que s’acompanya a aquest escrit. 
CINQUÈ:  PUBLICITAT 
De conformitat amb l’establert a l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de  18 d’abril, una 
vegada aprovada la Relació de Llocs de Treball de Personal Laboral i relació de Llocs de 
Treball de Personal Funcionari, haurà d’enviar-se, conjuntament amb una còpia de la Plantilla, 
còpia a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dins del termini 
de 30 dies, sense perjudici de la seua publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, junt amb el resumen del Pressupost. 
Eivissa, a 21 de novembre de 2006. EL REGIDOR DE RECURSOS HUMANS, Sgt.: Antonio 
Roldán Tenllado.”. 
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor dels Srs. Campillo, Pizarro, 
Torres, Roldán, López, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i l’abstenció dels Srs. 
Prats, Ribas, Díaz de Entresotos, Arabí, Comas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres i 
Fernández 
 
 
S’incorpora l’Alcalde sent les deu hores i trenta-cinc minuts. 
 
 
12è. Aprovació Pressupost General per a l’any 2007: 
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Donat compte del Pressupost General per a l’any 2007, integrat pel Pressupost de 
l’Ajuntament, dels Patronats Municipals i de l’Empresa Pública IMVISA, que presenta els 
següents resums d’ingressos i despeses: 
 
- PRESSUPOST AJUNTAMENT D’EIVISSA: 
 
CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS
 
OPERACIONS CORRENTS: 
1. IMPOSTOS DIRECTES 14.269.615,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 3.000.000,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 9.647.743,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.867.071,27
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 609.002,00
Total Operacions Corrents 38.393.431,27
 
OPERACIONS DE CAPITAL: 
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.986.567,73
8. ACTIUS FINANCERS 1,00
9. PASSIUS FINANCERS 1.780.000,00
Total Operacions de Capital 6.766.568,73
 
TOTAL INGRESSOS 45.160.000,00
 
CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS
 
OPERACIONS CORRENTS: 
1. DESPESES DE PERSONAL 14.509.267,28
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 14.352.039,29
3. DESPESES FINANCERES 688.827,31
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.009.356,08
Total Operacions Corrents 33.559.489,96
 
OPERACIONS DE CAPITAL: 
6. INVERSIONS REALS 8.841.082,77
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 961.974,50
8. ACTIUS FINANCERS 1,00
9. PASSIUS FINANCERS 1.797.451,77
Total Operacions de Capital 11.600.510,04
 
TOTAL DESPESES 45.160.000,00

 
- PRESSUPOST PATRONAT MUSEU D’ART CONTEMPORANI 
 
CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS
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OPERACIONS CORRENTS: 
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.000,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 235.968,95
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 30,05
Total Operacions Corrents 237.999,00
 
OPERACIONS DE CAPITAL: 
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 23.500,00
8. ACTIUS FINANCERS 1,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 23.501,00
 
TOTAL INGRESSOS 261.500,00
 
CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS
 
OPERACIONS CORRENTS: 
1. DESPESES DE PERSONAL 161.004,85
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 76.944,15
3. DESPESES FINANCERES 50,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
Total Operacions Corrents 237.999,00
 
OPERACIONS DE CAPITAL: 
6. INVERSIONS REALS 23.500,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 1,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 23.501,00
 
TOTAL DESPESES 261.500,00
 
- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA 

 
CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS
 
OPERACIONS CORRENTS: 
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 40.001,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 568.898,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00
Total Operacions Corrents 608.999,00
 



 
 
 
 

 
37

Secretaria General  
 
 
PLE ORDINARI 
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2006

OPERACIONS DE CAPITAL: 
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.000,00
8. ACTIUS FINANCERS 1,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 6.001,00
 
TOTAL INGRESSOS 615.000,00
 
CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS
 
OPERACIONS CORRENTS: 
1. DESPESES DE PERSONAL 304.385,00
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 304.194,00
3. DESPESES FINANCERES 20,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 400,00
Total Operacions Corrents 608.999,00
 
OPERACIONS DE CAPITAL: 
6. INVERSIONS REALS 6.000,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 1,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 6.001,00
 
TOTAL DESPESES 615.000,00

 
- PRESSUPOST PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

 
CAPÍTOL INGRESSOS TOTAL EUROS
 
OPERACIONS CORRENTS: 
1. IMPOSTOS DIRECTES 0,00
2. IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 250.000,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.543.949,00
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 50,00
Total Operacions Corrents 1.793.999,00
 
OPERACIONS DE CAPITAL: 
6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 31.000,00
8. ACTIUS FINANCERS 1,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 31.001,00
 
TOTAL INGRESSOS 1.825.000,00
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CAPÍTOL DESPESES TOTAL EUROS
 
OPERACIONS CORRENTS: 
1. DESPESES DE PERSONAL 795.099,43
2. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 498.399,57
3. DESPESES FINANCERES 250,00
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 500.250,00
Total Operacions Corrents 1.793.999,00
 
OPERACIONS DE CAPITAL: 
6. INVERSIONS REALS 31.000,00
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8. ACTIUS FINANCERS 1,00
9. PASSIUS FINANCERS 0,00
Total Operacions de Capital 31.001,00
 
TOTAL DESPESES 1.825.000,00
 
- EMPRESA PÚBLICA IMVISA 

 
COMPTE PERDUES I GUANYS TOTAL EUROS
 
INGRESSOS: 
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 156.000,00
 
TOTAL INGRESSOS 156.000,00
 
DESPESES: 
ALTRES DESPESES EXTERNES 50.000,00
SOUS I SALARIS 51.000,00
CÀRREGUES SOCIALS 12.000,00
AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 7.000,00
ALTRES DESPESES GESTIÓ CORRENT 32.000,00
DESPESES FINANCERES 4.000,00
 
TOTAL DESPESES 156.000,00
 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Díaz: Diu que com a qüestió prèvia, li agradaria cridar l’atenció sobre el fet que al ple del 
Consell Insular on es van aprovar els pressupostos de 2007 hi va haver una protesta del Grup 
Progressista en la qual s’insistia en el fet que no hi havia un ple específic per a l’aprovació dels 
pressupostos, donada la magnitud i la importància del tema. Diu que al Grup Popular li va bé 
que sigui ordinari, però li agradaria demanar que la mateixa coherència que li demanen al Grup 
Popular la tengués també el Pacte.  
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Diu que intentarà fer un breu comentari sobre el projecte de pressupostos que plantegen. 
Presenten un pressupost de 45.160.000 euros, la qual cosa suposa un augment de 2.410.000. 
Per primera vegada, el pressupost supera els 900 euros d’inversió per habitant. Diu que això no 
és bo ni dolent, però els ha de fer reflexionar sobre la gran responsabilitat que això implica per 
la gran capacitat que està assumint l’Ajuntament respecte de la població de la ciutat. Enguany 
seran 919 euros per habitant. L’augment d’ingressos per habitant és d’un 2,17%. Des del punt 
de vista dels ingressos hi ha una variació absoluta de 2.410.000 euros. Diu que intentarà 
desgranar i veure com ha arribat l’equip de govern a la formació d’aquest pressupost i en què 
s’han basat per arribar-hi. 

Diu que sempre, com a mesura d’anàlisi distribueixen el pressupost en dos grans àrees: 
tots aquells ingressos que vénen d’altres administracions, i els que són generats per la pròpia 
població local i que en certa manera repercuteixen en l’estalvi i el consum dels habitants de la 
ciutat. Diu que en els darrers anys han vist que amb el Pacte cada vegada més major el 
percentatge del pressupost a partir d’ingressos de generació pròpia. Diu que són ingressos 
com ara els impostos directes, indirectes, les taxes, tots els ingressos patrimonials de 
l’Ajuntament i per 2007 aquesta magnitud puja als 27,5 milions d’euros els quals, sobre el total 
del pressupost, suposa el 61% dels diners pressupostat l’estan obtenint dels seus propis 
habitants.  

Diu que això els ha de fer reflexionar i ser encara més cauts a l’hora d’administrar. Diu 
que han de ser molt més rigorosos. Diu que la ràtio per habitant està entorn del 561 euros. A 
cada família els estan detraiguent entre 1500 i 2200 euros any, la qual cosa és una quantitat 
molt important. Diu que crida l’atenció que l’augment s’explica en un 96% exclusivament per 
l’augment en la participació en els ingressos d’origen de formació pròpia. Diu que estan 
augmentant el pressupost traient-ho de la població. Diu que l’augment dels impostos s’atribueix 
a diverses partides significatives. En primer lloc, plantegen una pujada de l’IBI de 302.000 que 
des del seu punt de vista està infravalorat. Diu que no tenen la dada exacta de les 
incorporacions de valors cadastrals de 2006, però la mitjana de creixement dels darrer anys els 
fa veure que és molt probable que s’hagin incorporat valors cadastrals suficientment grans 
perquè aquesta quantitat sigui el doble.  

Diu que, per altra banda, els ha sorprès el gran augment dels ingressos derivats dels 
impostos sobre vehicles de tracció mecànica. Com que l’augment de la població censada és 
d’un 3,40%, un augment del 7,60% de la recaptació per aquest concepte fa la sensació que 
s’haguessin matriculat molts més cotxes. Diu que no sap si és atribuïble al fet que hi pot haver 
cotxes de lloguer, però entenen que és una figura a la qual no entenen com s’hi ha pogut 
arribar. Diu que la recaptació per Activitats Econòmiques parteix d’una hipòtesis optimista, 
d’acord a la qual es presuposa que hi haurà 251.000 euros més d’ingressos, producte de la 
participació que es té en aquest impost, un augment del 21,71%. Diu que significa que un 
21,71% de les empreses han d’entrar en el grup d’empreses que paguen IAE. Diu que crida 
especialment l’atenció la previsió d’augment de xifres molt elevades pel que fa a ingressos en 
matèria de llicències d’obres. Diu que tenen pressupostats 3 milions d’euros, no s’ha modificat 
l’ordenança, es paga el 4% del pressupost d’obra i aquesta és la recaptació per aquest 
concepte. Per poder rebre 3 milions d’euros significa que es preveu que en 2007 es 
presentaran obres entorn als 75 milions d’euros. Diu que qualsevol persona que n’estigui 
assabentada de com funciona el món de la construcció dirà que és relativament fàcil treure la 
forquilla d’habitatges que es poden arribar a construir amb aquesta quantitat. Com aquí no es 
tenen en compte costos d’execució –no per exemple, el valors dels solars- el cost de 
construcció és dels 990 i els 1500 euros per m2. Fent un petit càlcul es preveu entorn als 
60.000 m2 d’obra acabada. Diu que, per tant, es preveu, que s’executaran obres entre 800 i 
nous habitatges durant 2007. Diu que difícilment es pot conciliar això amb els intents de 
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contenir un poc l’urbanisme galopant que s’està vivint els darrers anys. Diu que possiblement la 
ciutat ha crescut més en els darrers anys que en els cent anys anteriors, per la qual cosa es 
veu que no han pogut controlar allò que volien controlar.  

Diu que quant a l’any anterior hi havia pressupostats 1.340.000 euros en multes de 
trànsit, però la realitat és que no va arribar al milió, i a més amb un grau de cobrament bastant 
baix. Diu que per al 2007 es preveuen 2 milions i mig d’euros per multes, i que això li fa una 
mica de por. Diu que si l’Ajuntament es dedica a posar multes per a recaptar, “apaga i 
vamonos”, això serà com la GESTAPO. Diu que en paral·lel augmenta fins a 700.000 euros les 
expectatives d’euros la taxa per retirada de vehicles. Diu que només aquestes dos partides 
suposen un augment d’1.460.000 euros. Vol dir que més de la meitat de la pujada provenen de 
les multes i de la retirada de vehicles del carrer. Diu que no diu res si compara aquestes xifres 
amb els impostos que graven la tinença de vehicles, que seria el 1.200.000 de l’ORA més els 
2.400.000 i escaig de l’impost de vehicles de tracció mecànica. Diu que una ciutat en la qual es 
maltracta el pobre conductor, com es desprèn del fet que 6.810.000 euros del pressupost 
municipal provenen de la tinença d’un vehicle. Diu que això es produeix mentre que es 
peatonitzen carrers sense buscar alternatives a l’aparcament i quan el caos de trànsit és cada 
vegada més gran.  

Diu que criden l’atenció els ingressos externs, entenent per tals els que venen de la 
CCAA i el Consell, que enguany han augmentat en 1.800.000 euros, i que suposen entre les 
dos quantitats suposen 4.640.000 euros, que suposa un augment del 29,51%. Diu que aquest 
any s’han aconseguit tres operacions fantàstiques: pla de qualitat turística, encara que 
compartida amb altres administracions, per un valor de 300.000 euros; l’ampliació del Museu 
d’Art Contemporani, per valor d’1 milió d’euros. Diu que està molt content que s’ampliï el 
MACE, ja que ell és membre del Patronat. Diu de totes maneres que com és de fàcil 
aconseguir diners per ampliar el MACE i en canvi què difícil aconseguir diners per arreglar Dalt 
Vila, sa Penya o obres d’infraestructura més importants. Diu que on és la sensibilitat a Madrid 
per fer aquest tipus de coses.  

Diu que hi ha una cosa per la qual els vol felicitar, i és el progama “Prop a Tu”, 
subvencionat pel Ministeri d’Administracions Públiques amb 214.000 euros. Diu que la Unió 
Europea, que semblava que havia d’aportar diners, ha resultat ser un miratge i les aportacions 
han caigut a 236.000 euros. Quant a l’endeutament bancari, l’equip de govern s’ha omplit la 
boca dient que s’endeutaran menys. Diu que no és així, ja que a fi d’any seguiran igual 
d’endeutats, tan sols hi ha 17.000 euros de diferència sobre 15.143.000 de préstec. Diu que 
potser s’endeuten menys perquè poden amortitzar menys. Diu que si no és voler donar-li la 
volta a la truita intentar vendre les coses així. Diu que allò que s’hauria de dir a la gent és que 
no es poden endeutar més, per tant s’endeuten en la quantitat que amortitzen enguany. Diu 
que per tant no es pot vendre com un èxit dir que s’endeuten menys. Diu que allò que seria un 
èxit es poder dir, en primer lloc, que poguessin amortitzar més i en segon lloc, en cas 
d’amortitzar més i continuar necessitar els diners continuar endeutant-se el mateix, però no és 
així. Diu que és molt fàcil dir pels diaris que enguany l’Ajuntament s’endeuta menys.  

Diu que si entren en matèria de despeses, hom agafa la Memòria del pressupost, 
comença a veure coses i un s’ha de preguntar totes aquestes coses que s’anuncien d’on 
surten. En matèria de personal, s’augmenta un 3,55% la despesa, però això és enganyós 
perquè augmenta respecte de l’any passat on s’havien d’actualitzar un munt de coses. Diu que 
en els darrers 3 anys l’augment ha estat del 22,72%. Diu que quant a despeses generals, es 
passa de 14.352.000 a 14.378.000, un 0,81% de reducció. Diu que de totes maneres això i res 
és el mateix. Diu que quant a manteniment de jardins i vies públiques, platges i brigada ràpida, 
veu que és el mateix pressupost de l’any passat. Diu que per altra banda està el calaix de 
sastre del capítol de protocol, viatges, publicitat, propaganda. Diu que les depeses de viatge 
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han baixat 6000 euros. Quant a treballs exteriors i gran contractes: llum, neteja, etc., diu que és 
la segona partida més important de la depesa (21% del pressupost, 9.450.000 euros) Diu que 
d’aquest, 5 milions corresponen a la despesa de neteja. Diu que l’any passat eren 5000 euros 
menys.  

Diu que no es pot creure que a la Memòria del pressupost es doni prioritat a aquest 
tipus de coses i després no es pressupostin en condicions. Diu que l’alternativa seria no 
pressupostar més però administrar-ho en condicions, però diu que ja veu que això no passarà. 
Diu que no entén perquè la ciutat no funciona. No sap si és que l’equip de govern està cansat o 
ha perdut el rumb. Diu que en matèria de despeses financers el Grup Popular ja havia advertir 
l’any passat que es dispararien. Diu que són uns 600.000 euros, però han augmentat un 35%, 
la qual cosa significa que gairebé s’ha duplicat en poc més de 2 anys. Diu que cal anar amb 
compte perquè els tipus d’interès tendeixen a pujar, potser seria el moment d’asseure’s a 
renegociar alguna de les condicions financeres però no ho han fet. Diu que intenti imaginar-se 
quina de partida de 300.000 euros hauria aconseguit si hagués pogut contenir la despesa 
financera. Diu que es podrien fer moltes coses amb aquestos diners.  

Diu que quant a transferències corrents, s’augmenta un 5,8% les quals són sobretot 
atribuïbles a una major aportació als Patronats i potser com a única partida significativa hi ha 
un augment en atencions socials de 48.800 euros, però és la partida més grossa dins totes les 
possibles partides.  
Diu que dins dels grups de les inversions es cobriran dos pistes esportives. Després hi figura el 
parc Marià Villangòmez, respecte del qual diu que no hauria de ser-hi perquè ja es va fer fa dos 
anys i per tant no hauria d’estar com estar. Quant a Vies Públiques, petites obres de 
peatonització però cap aparcament. Diu que hi ha dos inversions estrella, com són la primera 
part de l’ampliació del Museu d’Art Contemporani, finançada íntegrament per Madrid. Diu que li 
crida l’atenció que a alguna altra institució l’han acusat que posaven en els seus pressupostos 
obres que estan finançant altres institucions. Diu que també posen als pressupostos el centre 
de Salut 8 d’Agost, pagat íntegrament per la Comunitat Autònoma. Diu que de totes les 
inversions que s’ha parlat fins ara hi ha el MACE i la coberta del Polvorí. Diu que on són les 
inversions per a sa Penya i la Marina. Diu que on són les inversions de veritat per a la Marina. 
Diu que en els darrers dies han parlat del soterrament dels cables de la Marina, i diuen que 
s’ho estan pensant. Diu que no sap fins a quan s’ho estan pensant.  
Diu que de les inversions hi ha una cosa que li crida l’atenció, i és que les obres que l’any 
passat estaven als PIOS tenien un 42% de finançament. Per part del Consell Insular. Enguany 
només es pressuposta el 25%, i diu que no sap perquè s’imaginen que només els donen 
aquest percentatge. Diu que li dol l’oportunitat que perden en el tema d’inversions. Diu que 
discriminen els barris, i que per exemple no hi ha res per a Ca n’Escandell. Demana on són les 
inversions.  
Sra. Ferrer: Diu que cada any el Grup Popular li demana que intentin fer aquest ple abans del 
ple de la sobrassada i ara que ho aconsegueixen demanen un ple específic. Diu que si li ho 
haguessin demanat haurien fet un ple específic. Demana al President si li pot preguntar al Sr. 
Díaz en base a quin criteri ha calculat la despesa per habitant. 
Sr, Díaz: Diu que en base a la dada que figura als pressupostos: 49.139 habitants.  
Sra. Ferrer: Diu que era el que pensava que hauria calculat el Sr. Díaz. Diu que si bé el padró 
municipal diu que hi ha 49139 habitants, el nombre d’habitants aprovat per l’INE a 1 de gener 
de 2005, que és el que val és de 42797 habitants. Diu que la dada d’inversió per habitant 
supera els 900 euros, però l’any pasat eren 911 euros i l’anterior 899 euros. Com havia sentit 
que deien que baixaven en 80 euros s’havia interessat per esbrinar-ho.  

Diu que el Sr. Díaz ha començat a parlar dels ingressos. Diu que aquest equip de 
govern cansat no ho està, perquè Deu n’hi do quin pressupost per ser final de legislatura, 
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encara que al Sr. Díaz no li agradi. Quant a l’estat d’ingressos, Sr. Díaz ha desglosat molt bé el 
que són ingressos propis dels d’altres administracions, el que passa és que ha fet una 
interpretació molt demagògica. Diu que utilitza expressions que li haurien de doldre al mateix 
Sr. Díaz, com ara això de “treure-los els diners” als ciutadans. Diu que com a persona que 
aspira a governar algun dia llavors amb aquest tipus d’expressions demostra una gran 
irresponsabilitat. Diu que els ciutadans tenen el dret i l’obligació de pagar impostos al municipi i 
a altres administracions. Diu que és cert que això representa el 31,59% dels ingressos, la qual 
cosa significa  que augmenta un 1,5% respecte de l’any passat. Diu que al Sr. Díaz no li quadra 
perquè s’ha infravalorat l’IBI, i que segons ell serà el doble. Diu que els serveis econòmics 
calcula les altes, i una cosa que sempre els critiquen és que des del govern municipal intenten 
ser sempre el més justos possibles a l’hora d’estimar ingressos.  

Diu que quant als ingressos per vehicles, el que passa és que actualment la situació 
econòmica és bona i és impressionant la quantitat de vehicles que s’estan venent. Diu que això 
no es pot criticar a l’equip de govern. Diu que és un acte d’irresponsabilitat criticar els ingressos 
per multes de trànsit, retirada de vehicles, etc. Diu que no sap què ha volgut insinuar, ja que les 
lleis són iguals per a tothom i tothom les ha de complir. Als infractors se’ls multa, per tant diu 
que no sap si allò que vol el Sr. Díaz en aquest tema és “barra lliure”. Diu que ha llegit unes 
declaracions del Sr. Díaz on diu que s’ha de fer un monument als infractors. Pot ser un discurs 
molt populista, però quan a un conductor se li ha posat una multa ja sap perquè ha estat. Diu 
que s’estimaria més no ingressar ni un euro per multes de trànsit, perquè això voldria dir que no 
hi ha infraccions. Ara bé, el que no pot consentir és que algú digui que se’ls ha de fer un 
monument als infractors.  

Diu que referent a les llicències urbanístiques, la partida que s’ha destinat a llicències 
urbanístiques i impost de construcció baixa un 16,66%. Representa un 6, 64% del total dels 
ingressos d’aquest Ajuntament. En segon lloc, diu que li resulta increïble haver de sentir això 
de la boca de membres del PP que mai van estar d’acord amb aquelles mesures que van 
prendre per intentar ordenar el tema de l’urbanisme, i amb un PGOU que és encara del PP.  
Quant a la baixada de partides provinents de la Unió Europea, el Sr. Díaz hauria de saber que 
cada any les partides canvien, i que un any hi ha més sous i altres menys, fins que s’acaba el 
projecte.  

Quant al tema del deute, diu que li resulta increïble allò que li diu el Grup Popular. Diu 
que els hi ha repetit moltíssimes vegades que el Pla d’Estabilitat Pressupostària marca que 
hom es pot endeutar allò que s’amortitza. Diu que no han enganyat ningú. Es pregunta si 
potser s’està enganyant algú  quan diuen que tendran un ràtio de deute viu del 39’50%, quan 
diu que el 2005 era del 53%, que el 2006 era del 46% i que en 2007 serà del 39,45  %. Diu que 
a més s’ha de tenir en compte el càlcul d’estalvi, d’acord amb el qual si hom s’endeuta menys 
llavors s’estalvia. Diu que en 2005 tenien un estalvi d’un 1,69%, l’any 2006 un estalvi d’un 
4,19% i l’any 2007 un 18,55%.  
Diu que li demana al Sr. Díaz no ja que retiri el que ja ha dit sobre que enganyen als ciutadans 
amb el tema del deute, però que almenys no ho torni a utilitzar. 

Diu que la part d’ingressos d’altres administracions l’ha deixat lligada a la part de 
despeses, però el Sr. Díaz utilitza les xifres com vol. Quant a la sorna que diu que fa el Sr. Díaz 
sobre com quedarà de bé la ciutat, recorda que va ser el Sr. Díaz qui va parlar sobre el país 
dels “teletubis”. Diu que és una ciutat que està viva, que canvia, que està en obres, que mai es 
podrà aturar pel que fa a treballar amb ella. Diu que ella sempre ha dit que no està satisfeta de 
com està la ciutat, perquè el dia que estigui satisfeta allò que ha de fer és anar-se’n. Diu que 
mai estarà suficientment bé. Diu que el Sr. Díaz té una certa tendència a dir que hi ha coses 
ocultes, que s’enganya, etc. Diu que perquè no analitza allò que hi ha darrere. Quant al capítol 
de Personal, creix un 3,54%, i llegeix textualment: “Es recullen per a tot el Personal les pujades 
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de retribucions  previstes a l’avantprojecte de llei dels Pressupostos Generals de l’Estat a partir 
de l’1 de gener de 2007, amb augments per al nou personal el qual sap perfectament que són 6 
places, amb els triennis, cotització a la Seguretat Social, altres meritacions del Personal, 
pagues extraordinàries –que han canviat degut a l’avantprojecte de llei esmentat.  

A més dediquen el 0,5% per a plans de pensió, d’ocupació, contractes d’assegurances 
col·lectives que també contempla la contingència de jubilació i a més s’ha consignat crèdit per 
atendre tots els incentius al rendiment. Diu que hi ha una cosa que li ha fet molta gràcia, i són 
les crítiques a l’augment de personal. Diu que l’any passat van criticar la pujada pel plus 
d’insularitat. Diu que no voldria recordar certa pàgina de diari on algú presumia que el més 
important dels pressupostos era el plus d’insularitat, cosa que l’Ajuntament d’Eivissa fa des de 
l’any passat sense donar-li tanta importància, ja que són qüestions de personal internes que 
vénen marcades per l’avantprojecte de llei de l’Estat i que l’equip de govern executa. Diu que el 
Sr. Díaz va criticar això igual que no van votar a favor d’altres mesures destinades a complir els 
compromisos amb la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa. Diu que el Capítol de Personal 
representa el 32,12% del pressupost. Diu que el Capítol II, de Despesa Corrent, representa el 
31,78% i té una baixada del 0,18%. Diu que l’informe corresponent l’atribueix a “una variació 
negativa derivada de la contenció de les despeses corrents garantint-se la suficiència dels 
crèdits proposats per al correcte funcionament d’aquesta corporació. Diu que malgrat que li 
pesi, han estat capaços de controlar la despesa corrent, cosa que el Sr. Díaz sempre li 
demana.  

Quant al contracte de neteja, diu que si puja uns 5000 euros és perquè això queda 
estipulat al propi contracte. Diu que normalment són revisions inherents al propi contracte. No 
considera que s’hagi de pujar més el contracte, s’han de fer altres coses. Diu que han d’aspirar 
que la ciutat estigui més neta costant menys sous. 

Quant a les transferències corrents, el Sr. Díaz també utilitza les xifres com li convé. El 
Sr. Díaz diu que les majors aportacions són per als Patronats. Diu que les despeses per a 
transferències corrents són un 8,86% del total del pressupost de la Corporació. Diu que tenen 
un increment del 5,8% respecte l’any passat i les variacions més significatives són l’aportació a 
l’hospital Reina Sofia amb un augment del 91,42%, l’aportació al nou conveni de la FAPA amb 
un augment del 100%, l’aportació al nou conveni del transport públic amb un augment del 
100%, l’aportació al nou conveni amb l’associació de l’esclerosi múltiple amb un augment del 
100% i l’aportació de la Cooperació amb el Sud amb un augment del 28,45%. Diu que això són 
xifres amb noms i cognoms que fan que la partida augmenti el 5,8%. Diu que si no li agrada ho 
pot respectar però diu que el Sr. Díaz ha de respectar que a l’equip de govern sí li agrada. 

Diu que quant a les reclamacions que fa el Sr. Díaz quant a les inversions per a sa 
Penya i ña Marina, diu que ella demana a la seua vegada on són les inversions i l’interès del 
Partit Popular quant al Patrimoni de la Humanitat, perquè diu que ella no l’ha vist. Diu que fa 
tres anys que estan esperant que algú del Partit Popular demostri interès per aquesta qüestió. 
Diu que a més després critica actuacions que s’han fet des del Pla d’Excel·lència i des d’aquest 
Ajuntament. Diu que el Sr. Díaz diu que l’equip de govern fa coses que allà on els progressistes 
no governen critiquen, com és incloure obres que són finançades 100% per altres institucions. 
Diu que el Sr. Díaz s’equivoca una vegada més. Diu que ingressen per  a l’ampliació del MACE 
del Ministeri, ingressen per al Centre de Salut de la Comunitat Autònoma, però qui controla les 
obres, fa el seguiment i paga les certificacions és aquest Ajuntament, perquè així ho marca el 
conveni. Diu que aquest Ajuntament no té cap problema perquè la Comunitat agafi els 
2.200.000 i escaig euros i passi a gestionar-li ella, però el conveni diu una altra cosa.  

Quant als PIOS la partida ha anat baixant perquè no volen crear falses expectatives i 
que després la xifra que havien calculat no arribi. Diu que miri la liquidació de pressupostos del 
Consell Insular d’altres anys i veurà com ha anat baixant. Diu que és cert que algun projecte 
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l’ha retirat el propi Ajuntament, però retirant el projecte i tot van rebre menys. Diu que si els hi 
donen més perfecte, però també preguntaria quantes inversions del Consell que no siguin del 
PIOS hi ha destinades al municipi d’Eivissa. Diu que és veritat que hi ha inversions com la de 
Comandància o el Pereyra, però diu que es refereix a aquelles inversions que beneficien 
exclusivament als ciutadans d’un municipi en concret.  

Diu que la fa sentir malament haver de llegir a la premsa que està molt bé que el 
Ministeri doni un milió d’euros per ampliar el MACE però que hi ha coses més necessàries. Diu 
que li sap molt greu per la sensibilitat cultural de la persona que ho ha dit, sobretot si té 
aspiracions per a altres coses. Diu que entre que la cultura no és important i s’han de destinar 
sous a una altra cosa, que s’ha de fer un monument als infractors i que s’han de defensar als 
que condueixen malament avui està una mica sorpresa.  

Quant a les pistes esportives dels col·legis, diu que si per al Sr. Díaz no són importants 
per a l’equip de govern sí que ho són. Diu que això entra dins de la sensibilitat de cadascú. Pel 
que fa al parc Marià Villangómez, diu que no sap si parlar-ne, perquè és per treure-li els colors 
a més d’un. El parc Marià Villangómez era del Consell Insular, que el va traspassar a 
l’Ajuntament. Ara no està bé, però quan el Consell Insular va entregar el Parc estava igual de 
lamentable que ara. Diu que el millor és treballar perquè estigui millor.  

Com es pot dir que la raó de la manca d’aparcaments és la peatonització dels carrers. 
Diu que ella aposta per una ciutat amb cada vegada més carrers per a vianants. Diu que hi ha 
un munt de projectes d’aparcaments que estan al “limbe” per diverses raons. Diu que en tot cas 
allò que no pensen fer és prioritzar els aparcaments en superfície per no peatonitzar carrers.  

Diu que quant a la partida d’inversions és de 21,70% del total del pressupost i 
representa una pujada del 21,6% al Capítol VI i de 129,37% al Capítol 7. Diu, per exemple, si 
no creu que són necessaris l’aparcament provisional i l’ajardinament des Viver, o el Parc Marià 
Villangómez, pista esportiva del Portal Nou, pista esportiva de Can Cantó, remodelació del 
carrer Arquebisbe Cardona Riera, renovació carrer Metge Riera Pujol, Bulevar Abel Matutes. 
Diu que respecte al Bulevar no entén que primer el Grup Popular presenti un munt de mocions 
per a la millorar d’aquesta zona i després ho critiquin. Diu que amb inversions com ara 
l’ampliació del MACE o el Centre de Salut no es dupliquen partides, sinó que figura com 
“inversió” o “conveni”. Diu que no s’enganya a ningú, perquè a més mai el pressupost havia 
vengut tan detallat i especificat. Quant a la renovació de l’ala nord de la casa consistorial, no es 
fa més que pressupostar-la. Diu que abans no havia estat mai pressupostat per l’Ajuntament. 
Diu que ho havia estat al Consorci i no es va poder fer perquè no es podia desallotjar l’àrea.  

Quant a despeses vàries, voldria anomenar la inversió per a la galeria de tir amb arc. És 
la quarta vegada que l’han de posar als pressupostos, i que hi ha de tornar a ser perquè no 
aconsegueixen que s’aprovi la modificació puntual del PGOU. Diu que quan estigui aprovada 
llavors hi podran posar els sous, però diu que ella es nega a posar sous en partides simplement 
per quedar bé.  
Diu que després d’aquesta relació d’inversions li agrairia al Sr. Díaz que li digués quina 
d’aquestes inversions els no faria.  
Sr. Díaz: Diu que hi ha un parell de qüestions prèvies. Diu que li encantaria ser com la Sra. 
Ferrer per la capacitat de fer un miting i tergiversar les coses tan bé. En primer lloc, diu que al 
Grup Popular no se li ha acudit demanar un ple extraordinari per als pressupostos, tot el 
contrari; simplement els ha recordat que altres llocs el Pacte sí ho ha demanat.  En segon lloc, 
diu que la Sra. Ferrer li ha cridat l’atenció quant a la manera de parlar dels impostos. Diu que 
això li recorda que els països llatins són els que millor han definit la paraula “impost” , que no 
és més que el participi d’”imposar”, i per tant suposa un acte de violència de l’administració 
sobre el ciutadà; una violència de caràcter legal perquè es parteix de la pressumpció que el 
ciutadà pretén disposar dels seus propis recurs enfront a la pretensió de la comunitat en favor 
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del bé comú. Diu que avui en dia és un debat superat i tothom està d’acord que els impostos 
són necessaris i imprescindibles. Diu que no s’estranyi tant que utilitzi verbs com “llevar”, 
“detreure”, etc.  
Quant al tema dels conductors, diu que a qui hauria que fer un monument és als conductors 
que aconsegueixin aparcar. Diu que quan fa una ironia espera que les persones intel·ligents 
sàpiguen interpretar-la.  

Diu que la Sra. Ferrer li diu que es miri els papers, i això és el que ha fet. Diu que ell el 
que es mira són els papers de l’Ajuntament, no els diaris ni les rodes de premsa, etc. Diu que la 
Sra. Ferrer li ha dit que la ciutat mai podrà ser allò que s’imaginen, i a no creure en l’utopia ell li 
diu cansament.  
Diu que quant al tema de la galeria de tir es podria fer perfectament, però és que darrere de 
l’expedient que ha d’aprovar el Consell hi ha la reconversió d’una zona dotacional en una zona 
urbana i dins això hi entra la galeria de tir. Diu que no poden donar la culpa que no es faci la 
galeria de tir al fet que encara no s’hagi resolt un expedient molt complex i de dubtosa 
“enjundia”.  
Diu que quant als futurs aparcament, resulta que tots són aparcaments de pagament, 
depenents d’empreses privades.  

Quant a les inversions del Consell Insular, ells mateixos han reconegut que sabien que 
invertiria 3.400.000 euros en la ciutat. Diu que lògicament es tracta d’instal·lacions de caràcter 
supramunicipal, com sol ser la funció del Consell. Diu que quan parlen de pressupostos de 
l’Ajuntament a ell li agradaria parlar estrictament d’això i no d’altres administracions. Diu que 
òbviament si el seu partit arriba a governar intentaran que arribi el màxim de diners possibles 
d’altres administracions.  
Diu que ara voldria parlar de les distintes funcions que componen la despesa de l’Ajuntament, 
per veure que no és un pressupost com per llançar coets. Diu que la Sra. Ferrer no li pot dir 
que no posen en els pressupostos aquelles coses que no compleixien, perquè en els 
pressupostos hi ha un romanent de més d’11 milions d’euros. Diu que la Sra. Ferrer hauria de 
mirar totes les inversions pressupostades d’exercicis anterior i veure totes les que no s’han 
complit per veure el pressupost que realment ha tengut. Diu que això ha quedat prou clar en els 
debats de liquidació de pressupostos.  

Diu que quant a acció social, hi ha una disminució de 342.000 euros, un 20% menys 
que l’any passat. Diu que sent que hagin castigat al Sr. Pizarro d’aquesta manera. Diu que hi 
ha un augment espectacular en Sanitat, passant a més de 2 milions d’euros, però s’ha de tenir 
en compte que hi ha un edifici en construcció. Quant a educació, hi ha un 10% de disminució. 
Quant a neteja d’edificis, un 3% menys. Quant a Urbanisme, diu que passa de 832.000 a 
1.265.000, atribuïbles exclusivament a les obres de remodelació de l’ala nord de l’Ajuntament. 
Pel que fa Parcs i Jardins, passa de 998.000 a 1.727.000. Diu que l’única partida que es mou 
és la corresponent al parc Marià Villangómez i l’ajardinament d’una altra zona. Diu que tota la 
resta disminueix i, per tant, si a la Memòria es pretèn que les coses millorin no sap com ho 
faran.  
Diu que l’enllumenat baixa un 3%. Diu que espera que això es degui a les làmpares de menor 
consum. Quant a neteja, diu que pràcticament es queda igual. Diu que és una de les grans 
promeses de la Memòria del pressupost que no sap com es tirarà endavant. Quant a cementiris 
i serveis funeraris, baixa un 20%, tot i que a la Memòria del pressupost diu que inverteixen 
185.000 euros en nínxols. Diu que l’any passat en varen fer més.  

Diu que l’empresa dedicada a les multes de trànsit queda igual, i així cadascuna de les 
funcions. Quant a promoció i difusió de la cultura, augmenta 1.094.000, o sigui que si es treu la 
quantitat dedicada a l’ampliació del MACE, tenen un augment de 94000 euros en Cultura. Diu 
que quant a Festes i Esport, perden gairebé 145.000 euros. Quant a Arqueologia i Protecció del 
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Patrimoni, perd un 39%, passant de 2.143.000 a 1.310.000 euros. Quant a Arxius i 
Biblioteques, diu que no deu estar pressupostat, perquè quan s’entri al nou edifici de Can 
Montero hauria d’haver alguna dotació per a l’Arxiu. Pel que fa a Joventut hi ha un augment del 
8,5% atribuïble a publicitat i propaganda. Diu que tota la resta no es mou. Diu que tot l’apartat 
45, relacionat amb Cultura, tot just té un augment del 1,9% i a més donarà els valors absoluts, 
perquè es vegi que estan parlant de quantitats molt petites. Quant a Participació Ciutadana i 
Serveis Comunitaris, un augment del 4,28%, i les subvencions a les associacions de vesins 
estan congelades. Diu que no hi ha cap partida per a l’ampliació dels centres socials dels 
barris. Diu que en Participació Ciutadana la reducció és del 1,7%. Diu que en Voluntariat hi ha 
un petit augment que es tradueix en un lloguer. Quant a Serveis Comunitaris, passa de 349.000 
euros a 356.000 euros.  

Diu que quant al Grup 5, referent a camins, carreteres i vies públiques, es disminueixen 
576.000 euros. De 2.954.000 es passa a 2.378.000. Diu que tot això són dades objectives. Diu 
que en un ple no massa llunyà es va aprovar la recuperació per part d’IMVISA de part de l’ús 
de l’edifici resultant del CETIS per traslladar part dels serveis econòmics. Això suposa que 
IMVISA havia de concertar un préstec, diu que per valor entre els 4,5 i 5 milions d’euros i que 
l’Ajuntament recuperaria la possessió d’aquestos metres quadrats i l’Ajuntament pagaria un 
lloguer per cobrir la quota del préstec que IMVISA hagués de demanar per poder adquirir 
aquest espai. Diu que a cap lloc del pressupost es parla d’això. Es diu que una de les qüestions 
serà el trasllat dels serveis econòmics al CETIS per millorar el servei d’atenció al ciutadà. Diu 
que no hi ha ni rastre de partida als pressupostos per aquest concepte. Que una cosa estigui a 
la Memòria i no als pressupostos significa que no està previst que es faci. Diu que tampoc pel 
que fa a IMVISA apareix res relacionat amb el fet que es vagi a demanar un préstec, que 
tendran uns ingressos per lloguer o unes despeses financeres. Diu que alguna cosa el fa 
sospitar que no estigui tan clara la capacitat d’endeutament de l’empresa pública. Diu que els 
tècnics de la casa hauran d’informar sobre aquest tema. 

Diu que una altra cosa que no figura als pressupostos és la recepció de  l’aparcament 
que s’està construint a sa Colomina, per al qual s’acaba de sol·licitar una reducció de l’impost. 
Diu que no sap quines són les quantitats, però a l’annex que figura sobre l’empresa mixta 
ITUSA apareix una partida que aparentment engloba aquesta quantitat per l’execució de l’obra 
però als pressupostos de l’Ajuntament no hi figura res. Demana per què aquestes coses no 
estan clares. Diu que altres coses que no apareixen i que esperava que hi fossin, és el parc de 
Ca n’Escandell. Demana si és que s’abandona aquest projecte. Diu que l’Ajuntament s’ha 
omplit la boca parlant de la construcció d’habitatges de protecció oficial, a preu taxat, i a cobrir 
un buit enorme. Diu que no ha estat capaç de trobar al pressupost res relacionat amb 
habitatge. Diu que tenia entès que hi havia una idea per construir un edifici d’habitatge de 
protecció oficial a part del solar que actualment ocupa la Comissaria, però als pressupostos no 
es diu res. Diu que tampoc hi ha res per al soterrament de cables a la Marina. Diu que potser 
són globus sonda per incloure a un programa electoral.  

Diu que ha d’insistir novament en les dos inversions sobre el parc Marià Villangómez i el 
Bulevar Abel Matutes. Diu que per què han de tornar a gastar diners en una cosa que no venia 
en condicions. Diu que el parc el va passar el Consell quan governava el Pacte. Diu que és un 
parc que s’ha deixat morir. Diu que entén que elaborar un pressupost amb les pretensions de 
tothom és una tasca que cansa molt. Diu que el problema no és amb la regidora d’Hisenda, 
sinó amb l’equip de govern que està cansat. Diu que quan una persona està cansada allò que 
ha de fer és descansar, quatre o vuit anys però descansar. Diu que allò que es demana és que 
es faci el que és suficient. Diu que ell encara té esperances que aquesta ciutat pot ser 
habitable, segura, neta, on la gent pugui passejar i on els jardins estiguin plens de flors. Diu 
que des d’aquesta banda dels bancs pensen que això és possible. 
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Sra. Ferrer: Diu que si aquest equip de govern estigués cansat no haurien fet un pressupost 
com aquest, amb la major partida d’inversió dels darrers anys. Diu que el Sr. Díaz no és 
conscient del que és treballar amb inversions i treballar al carrer. Diu que no és absolutament 
conscient del que és gestionar a un municipi. Diu que ella coneix perfectament les dades que 
ha explicat el Sr. Díaz, el que passa és que ell les interpreta com li convé. Diu que la gent ja 
està prou avorrida d’escoltar xifres. Diu que li demostrin on incompleixen el 6% d’Acció Social, 
o que no són canvis de partides quan es baixa, per exemple en Educació, perquè a més se li 
va explicar. En neteja, per exemple, la partida baixa perquè hi ha una plaça menys en la 
plantilla de personal, ja que es va amortitzar una plaça. Diu que això no és l’important d’aquest 
pressupost i d’aquest debat. Diu que avui no ni tan sols ha fet cap referència crítica a altres 
institucions, més que en positiu, com per exemple que el Consell Insular els dóna 250.000, la 
quantitat més petita que els ha donat mai. Diu que el Grup Popular fa una defensa numantina 
del Consell Insular, però tampoc són perfectes, i menys ara.  

Diu que qui ha tret el tema de les altres administracions és el Sr. Díaz, per tant que ara 
no es vulgui fer l’ofès. Diu que el Sr. Díaz no la pot acusar de fer “mítings” perquè ell també 
agafa les seues paraules com li convé i les interpreta com vol, i a més ja porta prou temps com 
a regidor per fer el paper de novell i fer-se la víctima. Diu que com li pot dir que el romanent és 
allò que s’ha deixat de fer. Diu que després de tots els debats que porten sembla mentida que 
encara no sàpiga què és un romanent. Diu que quan s’ha deixat de fer una inversió, s’ha 
vengut amb una modificació de crèdit. Diu que fer el que fa el Grup Popular sí que és enganyar 
els ciutadans, i deixar caure paraules sense contingut. Diu que el romanent és l’excés 
d’ingressos juntament amb allò que s’està executant i encara no s’ha pagat, però no allò que no 
s’ha fet.  
Diu que l’any passat portaven inversions en centres socials dels barris, i no els semblava bé. 
Enguany no en porten, ja que porten un altre tipus d’inversió, i tampoc els sembla bé. Diu que 
el problema del Grup Popular és la seua incoherència i la seua manca de projecte. Diu que ella 
no li ha demanat que li porti una llista de prioritats, sinó quina de les inversionsesmentades ells 
no farien.  

Diu que quant al CETIS i ITUSA, varen demanar una reunió amb el gerent de l’empresa 
perquè li poguessin plantejar tots els dubtes que el Sr. Díaz o ella mateixa tenguessin sobre el 
tema. Diu que el Sr. Díaz va plantejar tot el que va voler, i per tant no entén perquè ara torna 
amb la mateixa història. Diu que si hi ha coses que no estan clares a IMVISA i a ITUSA, ell 
sabrà què és, perquè ella no hi és al Consell d’Administració d’aquestes empreses.  

Diu que quant a cementiris, hi ha una inversió de 185.000 euros, que és la partida que 
es destina normalment cada any, però l’any passat es va fer una ampliació general per valor de 
600.000 euros, cosa que no s’havia fet mai. Quant als habitatges de protecció oficial i altres 
qüestions, diu que s’ha de recordar que el PGOU continua pendent d’aprovació per part del 
Consell Insular. Diu que el Sr. Díaz té raó pel que fa a Ca n’Escandell, i que és una de les 
mancances d’aquesta legislatura, per molts motius, alguns culpa de l’equip de govern i altres 
per culpa d’altres. Diu que això no significa que renunciïn a aquest projecte.  

Diu que aquest pressupost reflecteix els pilars sobre els quals han treballat tota aquesta 
legislatura i reflexa la voluntat per anar tenint un reconeixement de patrimoni històric, a pesar 
que hi ha molta gent que no estigui disposada a fer-ho i vulgui vendre altres productes turístics, 
l’aposta feta cap als joves. Diu que és veritat que el manteniment de la ciutat és l’assignatura 
pendent i ho serà sempre, però no perquè no tengui il·lusió, sinó perquè té tantes ganes de fer 
coses per la ciutat que sap que ni en quatre anys ho aconseguiria. Diu que aquest pressupost 
és el reflex de totes les polítiques que ha fet l’Ajuntament. Diu que a pesar de les crítiques de 
l’oposició, bé que saben copiar la fórmula d’aquest equip de govern i copiar-lo a altres 
ajuntaments on governa el PP. Diu que potser aquest pressupost no es mereix un 10, però sí 
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un aprovat, i de fet l’equip de govern l’aprovarà. Diu que aquest pressupost els permetrà 
governar aquesta legislatura i el principi de la següent.  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, Campillo, 
Pizarro, Torres, Roldán, López, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i en contra dels 
Srs. Prats, Ribas, Díaz de Entresotos, Arabí, Comas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí 
Torres i Fernández. 
 
 
13è. Mocions amb proposta d’acord: 
 
 No se’n presentaren. 
 
14è. Decrets i comunicacions: 
 
14.1.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 14/2006, de generació de crèdits 
per ingressos, per import de CINQUANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT 
EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTS (54.298,46 €), dins del vigent Pressupost Ordinari per 
a l’any 2006. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, 
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en 
l’expedient, vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses 
les següents modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de la venda d’entrades activitats Can 
Ventosa, quotes Escola d’Estiu i Colònies de joventut, venda de catàlegs i postals biblioteca, 
subvenció INAP Pla formació Contínua, subvenció SOIB Escola d’Estiu i subvenció CAIB 
equipaments per a instal·lacions juvenils, i pressupostàriament suposen una modificació de 
l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originant-se ingressos de la següent manera: 
 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA            TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ             PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- 
 139911 30.996,00 13.816,00 44.812,00 
 139912 32.000,00 7.171,00 39.171,00 
 139921 768,00 782,00 1.550,00 
 142005 1,00 10.994,58 10.995,58 
 145107 116.669,29 19.515,01 136.184,30 
 145517 0,00 2.019,87 2.019,87 
  --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS..............         54.298,46 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                     TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT                 CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
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 1211-16200 31.000,00 10.994,58         41.994,58 
 4514-22706 155.995,00 13.816,00 169.811,00 
 454-22602 14.768,00 782,00 15.550,00 
 4550-14100 88.192,00 14.751,82 102.943,82 
 4550-16001 28.477,29 4.763,19 33.240,48 
 4550-212 1.000,00 2.019,87 3.019,87 
 4550-22706 130.000,00 7.171,00       137.171,00 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS............................................................. 54.298,46 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
Eivissa, 25 de juliol de 2006. L’ALCALDE, Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora Delegada. 
Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda; per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 
 
14.2.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març 
pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases 
d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, 
dins del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent: 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 
 

PARTIDES A INCREMENTAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
GRUP FUNCIÓ 1:  
1216-626 Equips informàtics projectes europeus............... 200,00
 Total Grup Funció 1.........................     200,00  
  
GRUP FUNCIÓ 3:  
3230-625 Mobiliari i estris Equal E-Crea............................. 765,00
 Total Grup Funció 3.........................     765,00 
  
GRUP FUNCIÓ 4:  
4520-22607 Festes populars.............................................. 8.000,00
453-625 Mobiliari i estris patrimoni............................... 3.000,00
453-682 Inversions Patrimoni històric........................... 39.000,00
454-625 Mobiliari i estris biblioteca.............................. 12.000,00
 Total Grup Funció 4........................  62.000,00 
  
 TOTAL INCREMENTS..................................... 62.965,00

 

PARTIDES A MINORAR: 
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PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
GRUP FUNCIÓ 1:  
1216-22001 Premsa, revistes i llibres projectes europeus..... 200,00
 Total Grup Funció 1.........................    200,00 
  
GRUP FUNCIÓ 3:  
3230-22001 Premsa, revistes i llibres Equal E-Crea.........  765,00
 Total Grup Funció 3..........................   765,00 
  
GRUP FUNCIÓ 4:  
432-22706 Estudis i treballs tècnics urbanisme.................. 8.000,00
4521-60100 Inversió nova infrastructura instal.esportives..... 54.000,00
 Total Grup Funció 4.......................  62.000,00 
  
 TOTAL MINORACIONS................................ 62.965,00

 

L’import dels crèdits que es pretenen minorar és igual al dels crèdits que s’incrementen, 
mantenint-se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 18 d’octubre de 2006. L’ALCALDE, Sgt.: Santiago Pizarro Simón. Alcalde Acctal. En 
fon fe, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 
 
14.3.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març 
pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases 
d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2006, amb aquest decret vinc en ordenar, 
dins del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent: 

M O D I F I C A C I Ó   D E    C R È D I T S 
 
PARTIDES A INCREMENTAR:  
   
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
   
7511-14100 Altre personal Pla Excel.Turística....................... 9,26 
7511-22602 Publicitat i propaganda Pla Excel.Turística.......... 68.000,00 
7511-22609 Despeses diverses Pla Excel.Turística................ 178.000,00 
7511-22707 Treballs altres empreses Pla Excel.Turística......... 79.261,00 
7511-625 Mobiliari Pla Excel.Turística.............................. 10.000,00 
   
 TOTAL INCREMENTS....................................... 335.270,26 
 
PARTIDES A MINORAR:  
   
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
   
7511-60100 Inversions Pla Excel.Turística............................. 335.270,26 
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 TOTAL MINORACIONS..................................... 335.270,26 

 

L’import dels crèdits que es pretenen minorar és igual al dels crèdits que s’incrementen, 
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 30 d’octubre de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”. 
Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sra. Marí: Diu que es tracta del decret de data 30 d’octubre, referida a la modificació de crèdit 
amb una minoració de la partida d’inversió al Pla d’Excel·lència Turista per import de 
335.270,26 euros, que es passen la majoria a Capítol II i una altra petita quantitat que es passa 
a Capítol VI. Diu que tenint en compte que això suposa el 50% de les inversions del Pla 
d’Excel·lència per a l’any 2006, diu que li agradaria saber quines inversions per al Pla 
d’Excel·lència es deixen de fer.  
Sra. Ferrer: Diu que sobre aquest decret li va demanar informació el Sr. Díaz i li va passar tota 
la que tenia. Diu que tot això venia de la Junta Rectora del Pla d’Excel·lència i en tot cas li 
hauria de contestar per escrit.  
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
14.4.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- Vist l’expedient relatiu a les modificacions de crèdit dins del vigent Pressupost de la 
Corporació per a 2006. Considerant que segons certifica el Sr. Interventor, l’expedient compleix 
el que disposen l’article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la 
LRHL, l’article 39 del RD 500/90 de 20 d’abril, i les Bases d’Execució del Pressupost General 
d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2006. 
Procedeix aprovar l’expedient, incrementant-se els crèdits de les partides de despeses del 
Pressupost Ordinari vigent que es relacionen, i que tenen caràcter d’ampliables. 
Partida ampliable Crèdit pressupostari  Ampliació    Crèdit 
vigent pressupost inical + ampliacions  aprovada   total 
------------------------ ---------------------------  -------------   -------- 
1211-83000    1,00  189.366,44      189.367,44 
222-22707    430.300,00    37.000,00      467.300,00 
446-22709    305.000,00  100.000,00      405.000,00 
611-22707    621.000,00  100.607,98      721.607,98 
TOTAL AMPLIACIONS    426.974,42 
=============================================== 
Introduint-se en el Pressupost d’ingressos les següents modificacions: 
Concepte Pressupost  Previsió Pressupost  Increment  Total 
Ingressos afectats  inicial + ampliacions  consignació  consignació 
----------------------------  ---------------------------  ----------------  ---------------- 
83000      1,00  189.366,44  189.367,44 
31004      400.000,00    37.000,00  437.000,00 
39101              1.340.000,00  100.000,00         1.440.000,00 
392      200.000,00    69.582,47  269.582,47 
393        50.000,00    31.025,51    81.025,51 
TOTAL IGUAL A LES AMPLIACIONS              426.974,42 
==================================================== 
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Sent aquesta resolució ferm i executiva, sense necessitat d’ulteriors tràmits, per tant es 
procedirà per part dels Serveis Econòmics a introduir les modificacions de crèdits, amb efectes 
immediats. 
Eivissa, 30 d’octubre de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 
 
14.5.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 27/2006, de generació de crèdits 
per ingressos, per import de DOS-CENTS SETANTA-VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-
TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTS (278.353,50 €), dins del vigent Pressupost Ordinari 
per a l’any 2006. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, 
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en 
l’expedient, vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses 
les següents modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de les subvencions de la CAIB per a les 
obres “Peatonització C/ Miquel Caietà Soler” i “Reforma C/Manuel Sorà, Bisbe Torres i Mestre 
Joan”, i pressupostàriament suposen una modificació de l’estat d’ingressos del pressupost 
vigent, originant-se ingressos de la següent manera: 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- 
175508 0,00 278.353,50 278.353,50 
   --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS..............278.353,50 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                          TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT                      CRÈDIT 
------------------------------          --------------------    -------------- ----------- 
511-61100 1.568.208,71 278.353,50 1.846.562,21 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS....................................................... 278.353,50 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
Eivissa, 6 de novembre de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 
 
14.6.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
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“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 28/2006, de generació de crèdits 
per ingressos, per import de CINC-CENTS SEIXANTA-DOS MIL NORANTA-NOU EUROS 
AMB NORANTA-QUATRE CENTS (562.099,94 €), dins del vigent Pressupost Ordinari per a 
l’any 2006. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa ributària, 
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en 
l’expedient, vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses 
les següents modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats recollida de cans, patrocini festes de la 
terra, venda entrades programació Can Ventosa, venda catàlegs biblioteca, subvencions CAIB 
Agenda Local 21, projectes educatius escoleta, serveis informació jove, subvenció Ministeri 
Cultura ampliació MACE i subvenció Consell per activitats promoció turística, i 
pressupostàriament suposen una modificació de l’estat d’ingressos del pressupost vigent, 
originant-se ingressos de la següent manera: 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA                 TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ                   PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ----------------------  --------------------- 
 139905                                          1,00                    8.106,00                             8.107,00 
 139910                                   8.400,65                    3.000,00                           11.400,65 
 139911 55.067,00 22.237,00 77.304,00 
 139921 3.487,50 500,00 3.987,50 
 145513 0,00 18.000,00 18.000,00 
 145515 0,00 7.045,40 7.045,40 
 145517 2.019,87 3.211,54 5.231,41 
 172002 0,00 400.000,00                  400.000,00 
 176102 0,00 100.000,00 100.000,00 
  --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS..............           562.099,94 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                                  TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT                             CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
 3134-22707 12.000,00 7.045,40 70.462,40 
 4450-22707 50.000,00 18.000,00 68.000,00 
 4512-622 0,00 400.000,00 400.000,00 
 4514-22706 195.811,00 22.237,00 218.048,00 
 4520-22607 485.399,65 3.000,00 488.399,65 
 4521-60100 910.246,54 100.000,00 1.010.246,54 
 454-22602 17.487,50 500,00 17.987,50 
 4552-212 2.000,00 1.600,00 3.600,00 
 4552-22602 2.000,00 1.611,54 3.611,54 
 624-212 41.898,91 3.800,00 45.698,91 
 624-22106 2.500,00 3.506,00 6.006,00 
 624-22706 8.000,00 800,00 8.800,00 
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  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS..............................................................562.099,94 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
Eivissa, 6 de novembre de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 
 
14.7.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març 
pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases 
d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, 
dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal de Música, l’aprovació de la següent: 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 
 
PARTIDES A INCREMENTAR:  
   
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
   
4514-22606 Concert de la Terra Banda i Cor.............................. 7.025,00 
4514-22608 Despeses viatges i desplaçaments Banda............. 6.795,00 
4514-22707 Treballs assistència tècnica Banda...... 7.975,00 
4516-22706 Professors Escola de Música.............................. 10.000,00 
   
 TOTAL INCREMENTS........................................ 31.795,00 
 
PARTIDES A MINORAR:  
   
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
   
4513-13000 Personal laboral Patronat Música.......................... 17.795,00 
4513-16000 Seg.Social Patronat Música................................... 14.000,00 
   
 TOTAL MINORACIONS......................................... 31.795,00 
 
L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen, 
mantenint-se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 9 de novembre de 2006. EL PRESIDENT, P.D. Sgt.: Lurdes Costa Torres, Regidora 
Delegada. En don fe, Sgt.: Juan Antonio Torres Planells, Secretari Patronat de Música.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 
 
14.8.- Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcalde dóna compte 
d’estar a disposició de tots els Corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu 
coneixement. En queden assabentats. 
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15è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
15.1.- Donat compte de la moció del Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“MOCIÓN DE CONTROL 
 VIRTUDES MARI FERRER, Regidora del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 91.4 del ROF y la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente 
MOCIÓN DE CONTROL para su discusión en el pleno de la Corporación: 
 El Ministerio del Interior ha presentado en el Ayuntamiento de Eivissa solicitud de 
licencia de obras para la construcción de la nueva comisaría de policía de Eivissa. 
 En el citado proyecto se prevé la construcción del nuevo edificio ocupando sólo una 
parte del solar, 7177 m2 de los 15543 m2 con los que cuenta actualmente el solar. 
 La financiación de la construcción del nuevo edificio parece ser que se hará con el 
producto de la enajenación del solar segregado. 
 El Ayuntamiento de Eivissa ha manifestado que en el solar segregado se construirán 
viviendas sociales. 
SOLICITAMOS INFORME: 

1) ¿Cómo piensa financiar el Ministerio del Interior la construcción del edificio de la 
Comisaría de Policía? 

2) ¿Qué partida, en su caso, hay prevista en los presupuestos generales del Estado 
de 2007 para la construcción de esta infraestructura? 

3) ¿Cómo adquirió el Estado la titularidad del solar en el que inicialmente se ubicaba 
el ambulatorio y actualmente la comisaría de policía? 

4) ¿Qué uso está previsto dar a la parcela segregada? 
5) ¿Está prevista la enajenación de los 8466 m2 a segregar? En su caso indique si 

tiene previsto el Ayuntamiento adquirir éste o si por el contrario será adquirido por 
privados? 

Eivissa a 27 de noviembre de 2006.”. 
Intervencions: 
Sra. Marí: Diu que van tenir coneixement que s’ha sol·licitat per part del Ministeri de l’Interior 
llicència d’obres per poder fer el nou edifici de la Comissaria de Policia, qüestió que és una 
grata notícia per a tothom, perquè tots som conscients de la deficiència de les instal·lacions 
actuals. Diu que aquest edifici va ser construït com un ambulatori i per tant la seua configuració 
no és la més adequada per a una comissaria. Diu que això els ha fet sorgir uns quants dubtes, 
perquè en els pressupostos no han trobat el finançament d’aquesta obra, i com que al projecte 
es contempla la segregació de la meitat del solar, que al seu moment es va cedir a l’Estat, i pel 
que entenen la venda o transmissió del solar serà el que servirà per finançar l’obra. Diu que tot 
això són qüestions prou importants perquè l’equip de govern ho expliquin. Diu que l’equip de 
govern va manifestar en premsa que, no sap si privadament o públicament, està previst 
construir habitatges de protecció oficial. Diu que per tot això els agradaria una explicació. 
Sr. Torres: Diu que com que allò que li pregunta la Sra.  és com pensa finançar el Ministeri de 
l’Interior la construcció de la Comissaria, diu que això no ho pot saber. Quant a quina partida hi 
ha en els pressupostos generals de l’Estat, també desconeixen aquesta dada. Diu que allò que 
coneixen d’aquest projecte són les converses que van tenir i l’acord al qual van arribar pel qual 
se segregaria la parcel·la i a la parcel·la segregada s’hi construiria algun habitatge social. Diu 
que pel que fa a la resta de temes els desconeix. 
Sr. Tarrés: Diu que no sap si això és fruit d’alguna notícia que ha sortit, però diu que les 
úniques converses que han tengut ha estat quan se’ls va plantejar la possibilitat de segregar la 
parcel·la, i llavors se’ls va dir que seria possible. Diu que no tenen constància de res més.  
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Sra. Marí: Diu que li agradaria que li aclarissin si d’aquestes converses es deduïa que aquest 
solar segregat es tornava a l’Ajuntament o es venia o què es feia, perquè diu que és 
responsabilitat de l’Ajuntament com a donant del solar, que allò que va ser cedit per una 
finalitat pública no acabi traient-ne benefici l’Estat. Diu que tots estaran d’acord que l’Estat el 
que ha de fer no és vendre per invertir, sinó que han d’invertir amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat i a més fer altres coses, perquè si no és un mal negoci. Diu que no veuen 
que hi hagi cap partida finalista als pressupostos de l’Estat per a aquest projecte, i si hi ha una 
llicència sol·licitada és perquè hi ha intencions de dur-ho a terme amb caràcter immediat. Diu 
que demanen que l’Ajuntament fes les gestions per aclarir totes aquestes preguntes.  
Sr. Torres: Diu que recollim la seua petició, però de totes maneres ells no es posen en quines 
són les intencions del Ministeri de l’Interior ni quin serà el finançament per construir la 
Comissaria. Diu que del que es va tractar a les converses mantingudes és conveniar la 
possibilitat de construir en aquest solar prèviament segregat algun tipus d’habitatge social. Diu 
que, almenys per part de l’Ajuntament, la segregació no estava destinada a possibilitar que el 
Ministeri amb la venda d’aquestos habitatges financés la Comissaria. Diu que per tant 
desconeix la fórmula de finançament, i a l’Ajuntament l’interessa únicament que els habitatges 
es facin i que es facin habitatges socials. Tot el que no sigui això els importa menys. 
 
 
 
 
Donat compte de l’expedient iniciat de modificació de crèdits núm. 25/2006 de Suplements de 
crèdit i/o crèdits extraordinaris finançats amb el romanent de Tresoreria que afecta al 
Pressupost Ordinari de la Corporació, i vista la proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA EXP. 25/2006 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS DEL VIGENT 
PRESSUPOST ORDINARI QUE ES SOTMET A L’APROVACIÓ DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTIDES AFECTADES PER LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
011-913 Amortització préstecs llarg termini................................. 46.153,85 
 SUMA..............................................................................46.153,85 
 ================================================== 
 L’anterior import queda finançat de la següent manera: 
- Per aplicació del Romanent de Tresoreria del Pressupost Ordinari 
de l’exercici anterior per a despeses generals .............................................................46.153,85 
 TOTAL IGUAL A LES MODIFICACIONS.....................46.153,85 
 ================================================== 
Eivissa, 30 d’octubre de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda. 
Sotmesa a votació la urgència del l’expedient de modificació de crèdits núm. 25/2006, .per 
unanimitat s’acorda declarar la urgència i procedir al debat de l’expedient. 
Intervencions: 
Sra. Marí: Diu que com es tractava d’un error que s’havia d’esmenar el votaran a favor perquè 
hi havia obligacions contretes. 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat. 
 
 
16è. Precs i preguntes: 
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El Sr. Alcalde intervé dient que hi ha una relació de preguntes per escrit realitzades pel Grup 
Popular, i en acabar el Ple els passaran les respostes que no siguin contestades oralment. 
 
16.1.- Pregunta escrita del Sr. Comas del Grup Popular, del tenor literal següent: 

Eivissa a 16 de noviembre de 2006 
 Según lo establecido en el artículo 97/7 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento i Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Popular del 
Ayuntamiento de Eivissa y en su nombre y representación Jaime Fernando Comas Alemany 
como concejal miembro del mismo solicita al PLENO DE LA CORPORACIÓN: 
 RELACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO EN CONCEPTO DE: GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS, 
ALOJAMIENTO Y DIETAS, MEDIANTE COPIA DEL LISTADO DE LAS DISTINTAS PARTIDAS 
DONDE HAN SIDO CARGADOS DICHOS GASTOS, DES 1 DE ENERO DE 2006 HASTA LA 
FECHA DE HOY. 
Fdo. Jaime Fernando Comas Alemany 
 Concejal del Grup Popular.” 
No s’ha fet entrega de ninguna contestació. 
 
16.2.- Pregunta escrita de la Sra. Marí Ferrer del Grup Popular, del tenor literal següent: 
“VIRTUDES MARI FERRER, D.N.I. 41.444.958-q, en representación del Grupo Municipal 
Popular, 
SOLICITA la siguiente documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la 
Corporación: 
-Relación de departamentos en que está organizado el Ayuntamiento de Eivissa con relación 
nominativa del personal asignada a cada uno de ellos y la plaza que ocupa. 
Eivissa, a 20 de noviembre de 2006. 
EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”. 
No s’ha fet entrega de ninguna contestació. 
 
16.3.- Pregunta escrita del Sr. Comas del Grup Popular, del tenor literal següent: 

“Eivissa a 27 de noviembre de 2006 
 Según lo establecido en el artículo 97/7 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Popular del 
Ayuntamiento de Eivissa y en su nombre y representación Jaime Fernando Comas Alemany 
como concejal miembro del mismo solicita al PLENO DE LA CORPORACIÓN: 
 CONOCER LA POSICIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO EN RELACIÓN A LOS 
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS APARECIDOS RECIENTEMENTE EN LA CALLE JUAN 
ROMÁN CON EXPRESA INDICACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR SOBRE 
LOS MISMOS. 

Fdo. Jaime Fernando Comas Alemany 
Concejal del Grupo Popular” 

 
Sr. Costa: Diu que la posició de l’Ajuntament és fer complir la llei i la normativa, en aquest cas 
al particular que està fent les obres perquè competències arqueològiques l’Ajuntament no en té, 
i per això estan pendents que el Consell els passi els informes. Diu que si la Ciotupha estableix 
que es faci alguna modificació en el projecte, a l’Ajuntament li tocarà vetllar perquè es 
compleixi, així com tot el que estableixi la normativa del PEPRI. 
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16.4.- Pregunta escrita de la Sra. Marí Ferrer del Grup Popular, del tenor literal següent: 
“VIRTUDES MARÍ FERRER, en representació del Grup Municipal Popular, 
SOL·LICITA al regidor responsable de l’àrea d’urbanisme, Sr. Vicent Torres, per a ser contestat 
per escrit al pròxim ple de la Corporació: 
- En quina data es va concedir per part de l’Ajuntament d’Eivissa la llicència d’obra a l’edifici 
Arabella, al passeig Joan Carles I. 
- En quina data es va sol·licitar informe al Consell Insular d’Eivissa i Formentera i quina va 
ésser la contestació d’aquesta institució. 
Eivissa, a 27 de novembre de 2006. 
EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.” 
 
Contestació escrita del Regidor d’Urbanisme, del tenor literal següent: 
“RESPOSTA A LA REGIDORA VIRTUDES MARI FERRER EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL POPULAR DE DATA 27.11.06 
- En quina data es va concedir per part de l’Ajuntament d’Eivissa la llicència d’obra a l’edifici 
Arabella, al passeig Joan Carles I?       15.06.2001 
- En quina data es va sol·licitar informe al Consell Insular d’Eivissa i Formentera i quina va 
ésser la contestació d’aquesta institució?     02.10.2001 
A l’Informe del Lletrat Assessor d’Urbanisme del Consell Insular, Angel C Navarro 
Sanchez de data 15.10.01, es considerava pertinent desestimar, quant al fons, el recurs 
de reposició, per entendre’s que la llicència i el conveni urbanístic subscrit acomplien 
amb la legalitat de forma i fons vigent en el moment, sense que es pogués parlar de la 
comissió de cap infracció urbanística.” 
 
16.5.- Pregunta escrita del Sr. Prats del Grup Popular, del tenor literal següent: 
“TONI PRATS COSTA, en representación del Grupo Municipal Popular, 
SOLICITA al concejal responsable del área de urbanismo. Sr. Vicente Torres, para ser 
contestado por escrito en el próximo pleno de la Corporación: 
- Se de cuenta de en qué solar municipal de Can Escandell piensa instalar el Ayuntamiento un 
aparcamiento alternativo para 50 vehículos (Ubicar en plano de actuación). 
 
Contestació escrita del Regidor d’Urbanisme, del tenor literal següent: 
RESPOSTA AL REGIDOR TONI PRATS COSTA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL POPULAR DE DTA 27.1.06 

- “Se de cuenta de en qué solar municipal de Can Escandell piensa instalar el 
Ayuntamiento un aparcamiento alternativo para 50 vehículos”. 

El solar que es pretén utilitzar, no es de titularitat municipal, i en aquest moment s’està 
negociant amb la propietat del terreny.” 
 
16.6.- Pregunta escrita del Sr. Prats del Grup Popular, del tenor literal següent: 
“Juan Manuel Rubio Córdoba 
Regidor de Medio Ambiente y Salud Pública 
Ayuntamiento de Eivissa 
TONI PRATS COSTA, en representación del Grupo Municipal Popular, expone la siguiente 
pregunta para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la Corporación. 
EXPONE: 
Que teniendo conocimiento de que el Ayuntamiento de Eivissa va a emplear o está empleando 
un solar calificado como zona verde para depósito de electrodomésticos y otros elementos de 
deshecho. 
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SOLICITA 
- Conocer si la decisión adoptada por el equipo de gobierno con respecto al uso de ese 

solar es firme. 
- Conocer qué tipo de medidas se van a adoptar o se han adoptado para adecuar el solar 

al uso previsto. 
- Al haber comprobado que, en ese solar, se han depositado restos de residuos tóxicos y 

peligrosos, que precisan de un tratamiento especial, solicita conocer qué medidas se 
están tomando para el trtamiento de los residuos ya existentes así como las medidas 
para evitar nuevos vertidos de este tipo de materiales. 

Eivissa, a 27 de noviembre de 2006. 
EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”. 
 
Contestació escrita del Regidor de Medi Ambient, del tenor literal següent: 
“RESPOSTA A LA PREGUNTA PLANTEJADA PEL SR. TONI PRATS COSTA COM A 
RESPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓ A L’ÚS D’UN SOLAR, 
QUALIFICAT COM A ZONA VERDA, PER AL DIPÒSIT DE RAES. 
1r.- La decisió adoptada per la Regidoria de Medi Ambient al respecte de l’ús del solar per al 
dipòsit de RAES no va ser ferma sinó provisional. 
2n.- El solar utilitzat, tal com s’assenyala, té una qualificació de zona verda i per tant 
s’adoptaran les mesures oportunes per habilitar aquest espai. 
3r.- El solar es va utilitzar provisionalment per als RAES fins acabar d’habilitar un espai, també 
de caràcter temporal fins al desenvolupament d’una futura deixalleria, al lloc on actualment es 
troba el dipòsit de vehicles de la policia local. A tal efecte l’Ajuntament va procedir a retirar 
prèviament tots els residus existents a la zona i va posar vigilància durant l’horari establert amb 
els comerciants per al dipòsit de RAES a fi d’evitar precisament l’abandonament d’altre tipus de 
residus a la zona. 
Es tot el que s’exposa als efectes oportuns. 
Eivissa, 29 de novembre de 2006. 
Sgt.: Juan Rubio Córdoba 
REGIDOR DE MEDI AMBIENT.”. 
 
16.7.- Pregunta escrita del Sr. Rodríguez, Regidor del Grup Popular, del tenor literal següent: 
“JUAN PEDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, D.N.I. 41.436.367-G, en representación del Grupo 
Municipal Popular, 
SOLICITA al concejal responsable del área de deportes, Sr. Roque López, para ser contestado 
por escrito en el próximo pleno de la Corporación: 
-Relación de todas las actividades realizadas para el Ayuntamiento de Eivissa o el Patronato de 
Deportes por los señores Portolés y Planes desde el inicio de sus actividades para la 
promoción del Fútbol Base en el municipio de Eivissa. 
Eivissa, a 27 de noviembre de 2006. 
EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”. 
No s’ha fet entrega de ninguna contestació. 
 
16.8.- Sr. Comas: Té un prec respecte al Parc de la Pau, ja que diu que s’han anat fonent les 
bombetes, hi ha fanals que s’han romput i hi ha una manca bastant evident de llum. Demana 
que es reposi tot aquest material deteriorat. Diu que té una pregunta relativa al projecte de 
Talamanca. Pregunta per quin motiu, després d’haver parlat durant tants mesos que aquest 
projecte no es desenvolupava per culpa d’una altra institució, quan al mes de juny es va 
resoldre el darrer punt en qüestió que quedava, es troben que després de la temporada 
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turística encara diuen que s’ha de parlar amb un dels propietaris d’una parcel·la afectada. Diu 
que hauria estat més prudent haver parlat primer amb el propietari.  
 
Sr. Comas: Diu que estan parlant sempre que hi ha sempre manca de Policia al carrer per 
donar servei i per tant li fa lliurament d’un escrit al Sr. Alcalde perquè li diguin si li sembla el 
més adient el que s’hi diu, en el qual s’ordena el trasllat del regidor de Delegat de Policia Local 
de l’aeroport al seu domicili particular. Diu que particularment no ho entén. Demana si es poden 
permetre el luxe d’enviar un cotxe de policia a recollir un regidor a l’aeroport.  
 
Sr. Roldán: Quant al tema de la il·luminació del Parc de la Pau, fa dos o tres dies s’estan 
canviant les bombetes foses. Diu que és un tema inclòs al Pla Director d’Il·luminació i 
pròximament es canviaran totes. 
 
Sr. Rubio: Diu que l’equip de govern no comença un projecte sense parlar amb un propietari. 
Diu que en el seu moment es va arribar a acords però després es van complicar per diferents 
motius, un dels quals és l’esperança que encara té aquest senyor de poder construir a ses 
Feixes de Talamanca. Diu que facilitaria molt les coses poder sentir de tots els grups que ses 
Feixes de Talamanca no seran edificables ni ara ni d’aquí 10 anys.  
 
Sr. Tarrés: Diu que quant a la darrera pregunta no hi veu res massa greu. Diu que a aquest 
Ajuntament hi ha una persona adscrita al cotxe oficial, que normalment no es fa servir, i que 
està amb aquesta adscripció des de fa molts anys. Diu que hi ha regidors d’altres ajuntaments 
d’aquesta illa fan que servir cotxe de Policia . Diu que no sap si quan un regidor torna d’un 
viatge oficial surt més car pagar un taxi i després passar la factura, o deixar el cotxe el pàrquing 
de l’aeroport i després passar també la factura, o en un moment donat fer un salt i anar a 
buscar al regidor amb el cotxe oficial. Diu que personalment li contesta que el fet que en un cas 
concret un regidor faci servir el cotxe oficial no hi veu res d’estrany. Diu que més estrany és 
que hi hagi consellers que el facin servir matí, tarda i nit. Diu que ell mateix va fer servir el cotxe 
oficial després d’haver-se operat durant tres mesos per poder venir a l’Ajuntament.  
 
16.9.- Sr. Díaz: Diu que mirant els pressupostos no han vist cap partida per al Festival de Cine 
d’Eivissa i Formentera. Diu que voldria preguntar a la regidora de Cultura si hi ha prevista 
alguna actuació al respecte.  
 
Sra. Costa: Diu que encara estan en converses amb els organitzadors i pendents de veure 
quina aportació fan les altres administracions. Diu que hi ha el compromís d’aquest equip de 
govern de col·laborar amb aquest projecte perquè pot ser molt positiu per a l’illa, però que ha 
de ser una conjunció de forces de diferents administracions. Diu que de moment no se’ls ha 
demanat cap subvenció en concret, sinó ajudes de tipus material i protocolari.   
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores del dia, de la qual se 
n’estén la present Acta que consta de seixanta folis que, amb mi el Secretari, firmen tots els 
assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
 


