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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. Presa en consideració de la dimissió del Regidor Sr. Roque López Morcillo. 
3r. Proposta adhesió Agenda 21 de la Cultura. 
4t. Resolució de l’expedient sancionador incoat a “The Place”. 
5è. Bonificació d’ICIO al Col·legi de la Consolació. 
6è. Bonificació d’ICIO a ITUSA per a la construcció d’un centre escolar al carrer Vicent Serra. 
7è. Mocions amb proposta d’acord. 
8è. Decrets i comunicacions. 
9è. Mocions sense proposta d’acord. 
10è. Precs i preguntes. 
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Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 

ACTA NÚM. 3/07 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia vint-i-sis de gener de dos mil set; 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. 17/06, ordinària de data 30 
de novembre, núm. 18/06, ordinària de data 19 de desembre i núm. 2/07, extraordinària i urgent de 
data 18 de gener. 
 
 
2n. Presa en consideració de la dimissió del Regidor Sr. Roque López Morcillo: 
 
Donat compte de la proposta de la Portaveu del Pacte Progressista a l’Ajuntament d’Eivissa, del 
tenor literal següent: 
 
“PROPOSTA D’ACORD 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Roque López Morcillo amb data 22 de gener de 2007 (R. Entrada núm. 
1452), mitjançant el qual comunica la decisió de dimitir de la seua condició de Regidor de 
l’Ajuntament. 
 
Vist també l’escrit presentat pel Sr. José Antonio Escobar Martín, amb data 24 de gener de 2007 (R. 
Entrada núm. 1640), mitjançant el qual renuncia al dret a ocupar el lloc de Regidor vacant per la 
dimissió del Sr. Roque López. 
 
Mitjançant el present i de conformitat al previst a l’article 182 de la Llei 5/1985 de Règim Electoral 
General es proposa al Ple de la Corporació: 
 
PRIMER.- Acceptar la renúncia del càrrec de Regidor presentada pel Sr. Roque López Morcillo. 
 
SEGON.- Remetre el present acord, junt amb els escrits de renúncia dels Srs. Roque López 
Morcillo i José Antonio Escobar Martín a la Junta Electoral Central a efectes d’expedició de la 
corresponent credencial a favor del Sr. Joan Marí Muñoz, al ser el següent de la llista electoral de 
les passades eleccions. Eivissa, 24 de gener de 2007. LA PORTAVEU DEL PACTE 
PROGRESSISTA, Sgt.: Lurdes Costa Torres.” 
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Intervencions: 
Sr. Tarres: Diu que es pren en consideració la seua dimissió i li agraeix la  feina feta durant 
aquestos anys. 
 
Sra. Marí: Diu que des del seu grup també li agraeixen el temps que han passat com a companys 
de la Corporació i li desitgen molta sort en la seua nova trajectòria. 
 
Sotmesa la proposta a votació, es acceptada per unanimitat. Havent-se de donar compte d’aquest 
acord a la Comissió Informativa corresponent, a la primera sessió que aquesta celebri, de 
conformitat amb el previst a l’article 126.2 del ROF. 
 
El Sr. Roque López Morcillo s’absenta del Ple. 
 
 
3r. Proposta adhesió Agenda 21 de la Cultura: 
 
Donat compte de la Proposta de la Tinent d’Alcalde de Promoció Turística i Cultural, del tenor literal 
següent: 
“PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’AGENDA 21 DE LA CULTURA 
L’Agenda 21 de la cultura és un compromís per part de les ciutats i els governs locals pel 
desenvolupament cultural, aprovada per les ciutats i governs locals del món reunits els dies 7 i 8 de 
maig de 2004 a Barcelona, en el IV Fòrum d’Autoritats Locals per a la inclusió Social de Porto 
Alegre, en el marc del Fòrum Universal de les Cultures-Barcelona 2004, com a document orientador  
de les polítiques públiques de cultura i com a contribució al desenvolupament cultural de la 
humanitat. 
Avui és especialment important desenvolupar acords que defensin la diversitat cultural, el caràcter 
obert de la cultura, així com la importància de la creació i la participació cultural per a totes les 
persones. 
Els governs locals desenvolupen actualment un paper clau per a posar la globalització al servei dels 
ciutadans i per a potenciar la necessitat d’una cultura oberta i diversa. Amb l’aprovació de la 
Agenda 21 de la cultura, les ciutats signants adopten un document que senyala els aspectes crítics 
del desenvolupament cultural al món i prenen el ferm compromís de fer que la cultura sigui una 
dimensió clau de les seves polítiques urbanes. 
Ens interessa adherir-nos pel fet de ser Ciutat Patrimoni de la Humanitat i per tenir com a principal 
motor de la nostra economia, el turisme.  
Amb l’adhesió a l’Agenda 21 de la Cultura s’expressa el compromís amb la ciutadania local per a 
aconseguir que la cultura sigui una dimensió clau en les nostres polítiques urbanes i mostra la 
voluntat de solidaritat i cooperació amb les ciutats i els governs locals del món: 

- Formant part de la xarxa de les ciutats i governs locals que promouen la cultura com una 
dimensió central de les polítiques locals. 

- Consolidant el desenvolupament cultural de la nostra ciutat. 
- Incrementant les activitats culturals, enfortint les existents i creant nous projectes. 
- Impulsant el patrimoni tangible i intangible apel·lant a la memòria, a través d’actuacions 

artístiques i culturals locals d’avantguarda amb la finalitat de treballar la identitat cultural 
local i evitar el procés d’aculturalització que es podria produir. 

- Desestazionalitzant l’oferta turística local mitjançant el desenvolupament i difusió d’ofertes 
complementàries promocionant el municipi com a “Patrimoni de la Humanitat”. 

Tot això fa que: 
L’escenari de futur per la nostra Ciutat d’Eivissa, ens faci pensar en una Eivissa que es converteixi 
en un referent patrimonial del mediterrani. Això exigeix reinventar-se, aprofitant els alts índexs de 
notorietat, i reposicionar-se com una destinació turística, sobretot cultural. 
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Aquesta visió implica enfocar un nou model de ciutat, que conjugui el turisme i el patrimoni, és a dir, 
associar la ciutat, la mar i el patrimoni com a elements constructors d’un nou producte cultural, i 
convertir a la ciutat d’Eivissa en una ciutat pensada tant pel turista com pel ciutadà. 
Des de l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa, es pretén potenciar la recuperació de la imatge de la 
Ciutat dinàmica, cultural i sobre tot creativa, generant condicions per a la desestacionalització i 
apropant el turisme cultural a la nostra ciutat. 
Per a desenvolupar l’esmentada estratègia, l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa té la intenció 
d’implementar les següents iniciatives: 

- Creació i aplicació de noves fórmules  de gestió municipal amb l’aplicació d’un enfocament 
transversal de l’estratègia cultural en tots els departaments de l’Ajuntament. 

- Impulsar la definició del model turístic per a la Ciutat d’Eivissa, convertint-se en motor de 
canvi a través del Pla d’Excel·lència Turística. 

- Continuació amb les tasques iniciades des de la seva creació (octubre 2005), de 
l’Observatori de Turisme i Cultura per a la Ciutat d’Eivissa”, que conjuga l’anàlisi de forma 
periòdica de la realitat turística i cultural, on la finalitat és la innovació i el desenvolupament 
turístic de la ciutat. 

- Inici d’una col·lecció de publicacions sobre diversos aspectes rellevants del turisme i la 
cultura de la ciutat. 

- Organització i difusió de diferents congressos, seminaris, taules rodones, etc., a escala 
nacional i internacional relacionats en aspectes turístico-culturals, on la finalitat és, conèixer, 
discutir, reflexionar, fomentar i difondre sobre el nou model turístic local. 

- Creació i desenvolupament de forma permanent de la “Mostra de Creativitat”, l’objectiu de la 
qual és diversificar l’oferta turística local oferint productes alternatius als nostres visitants i 
contribuir així, a la millora i el benestar de la ciutadania, mitjançant la dinamització del barri 
històric, la recuperació i posta en valor del nostre patrimoni, tot fent aflorar la creativitat dels 
nostres artistes. 

- Rememorar i recuperar entre els/les ciutadans/es dels barris mariners, concretament del 
Barri de la Marina, tots els aspectes culturals mitjançant l’ús del paisatge urbà com a 
escenari de creació i d’acció, establint un diàleg entre la ciutat i el mar, com a homenatge al 
mediterrani. 

- Actuacions de sensibilització sobre el patrimoni local, i la necessitat de conservació, 
recuperació i la promoció del mateix. 

Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Eivissa a l’Agenda 21 de la Cultura. 
SEGON.- Facultar a la Tinent d’Alcalde de Promoció Turística i Cultural per la subscripció dels 
acords necessaris per a l’efectivitat del present acord. 

Ciutat d’Eivissa, 22 de gener de 2007 
LA TINENT D’ALCALDE 

DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I CULTURAL, 
Sgt.: Lurdes Costa Torres”. 

Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Promoció Sociocultural i Turisme. 
Intervencions: 
Sr. Comas: Diu que el seu vot serà favorable, encara que li agradaria que es doni una explicació de 
perquè es fa ara i no, per exemple, dos anys enrera. 
 
Sra. Costa: Diu que com es diu en castellà, “més val tard que mai”. Aquesta decisió no respon a 
una voluntat de l’Ajuntament d’apuntar-se a totes les “festes”, sinó que després d’assistir a un parell 
de reunions dels municipis que participen en aquesta agenda XXI van considerar convenient i 
oportú adherir-s’hi. Van preferir que es posés en marxa el grup i després apuntar-s’hi, donat que 
l’Ajuntament d’Eivissa no té la infraestructura com tenen altres Ajuntaments que han estat pioners, 
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com els de Barcelona o Toronto. Aquesta adhesió significa uns compromisos en els que creuen i 
amb els que estan d’acord.  
 
Sr. Comas: Esperava una explicació més extensa, encara que de tota manera diu que segurament 
ho farà en la seua segona intervenció. Que de tota manera creu que aquesta proposta ve tard 
encara que sí és oportuna, perquè diu que és posar-se una “medalleta” en aquestes dates i que no 
li costa res a l’Ajuntament. Només s’ha  d’entrar a Internet, transcriure-la i dir que s’ha fet una 
feinada. Això s’ho varen trobar buscant en Internet i simplement s’hi han apuntat. La pàgina web diu 
exactament el mateix que li ha explicat la Sra. Costa, només que ella ho ha explicat més 
resumidament.  
Tractant-se d’una cosa que ve de finals dels 90, ara dir que s’ha descobert això li sembla una mica 
pobre. Això ja es va parlar a Barcelona en 2004 i no va anar més enllà del que es va dir a aquella 
fira. Pot ser una cosa interessant però no diu més del que els Ajuntaments que tenguin una certa 
sensibilitat per la cultura ja faran de motu propi. Adherir-se a això no té cap avantatge per a 
l’Ajuntament. Només és una declaració d’intencions, i que allò que s’ha de fer és posar en pràctica 
les intencions, i amb el temps que queda de legislatura és tirar un coet i quan esclati només 
quedarà el fum. Amb això es resumeixen les actuacions de la Sra. Costa: grans frases i projectes 
que després no tenen cap substància. En presentar aquesta proposta, ja que ha passat tant de 
temps per adherir-s’hi, hauria d’explicar com es farà, com es desenvoluparà. Espera que en la 
segona intervenció li expliqui el tema amb més detall.  
 
Sra. Costa: Diu que el Sr. Comas la deixa tan desorientada que no sap per on començar: quan li 
contesta la pregunta directa li diu que no s’ha lluït en la resposta. Ara la crítica és que ha tret la 
proposta del Google. Potser voldria que li digués que s’ha inventat la proposta,  però tampoc li dirà 
això. Ja li va explicar en la Comissió de Cultura, però es veu que el Sr. Comas no escolta. Això es 
va crear no en els anys 90 sinó el 2004. Després de Porto Alegre hi va haver una reunió d’alcaldes 
en la qual es va decidir crear aquest fòrum. Al Sr. Comas li hauria de fer vergonya pertànyer a una 
institució local i dir que no és bo. Aquesta  és l’associació d’entitats locals més important del món, i 
es veu que per al Sr. Comas no té importància. A ella no li agrada prendre decisions perquè sí i per 
això no van prendre la decisió en 2004, perquè en aquell moment només era un projecte.  
Van decidir que hi entrarien quan creguessin que era el moment oportú i per això ho proposen ara. 
No són només un conjunt d’intencions, i per això li llegirà els papers i els objectius que s’estableixen 
a l’Agenda XXI de la Cultura. No vol posar-se cap medalla, sinó assumir responsabilitats. La ciutat 
d’Eivissa mereix estar en aquest fòrum. És l’associació d’entitats locals més gran del món, i segons 
el Sr. Comas Eivissa no té categoria per estar-hi. S’hi adhereixen amb uns deures fets, el que 
passa és que el Sr. Comas no s’ha pres l’interès de llegir-ho.  
Aspiren a que Eivissa esdevingui un referent patrimonial del Mediterrani, i per això s’hi han de posar 
a fer feina. Això exigeix reiventar-se aprofitant els alts índexs de notorietat i reposicionar-se com 
una destinació turística cultural, i que estan fent amb totes les coses que fa l’Ajuntament i que al Sr. 
Comas tampoc no li agraden: un congrés sobre turisme, una jornada de debat al Club Diari, 
diferents actuacions i estudis que es fan des de l’observatori turístic. Aquesta visió que plantegen 
implica enfocar un nou model de ciutat. Creuen que hi ha un nou model de ciutat possible. Amb 
aquest programa han treballat aquestos darrers 8 anys, i segur que així continuaran treballant-hi. 
Volen que aquesta ciutat conjugui turisme i patrimoni com a elements d’un nou producte cultural. 
Volen construir la ciutat com un lloc pensat tant per al turista com per al ciutadà. Es pretén potenciar 
la imatge d’una ciutat dinàmica, cultural i creativa, generant condicions per a la desestacionalització 
i apropant el turisme cultural a la ciutat. Amb aquest document també adquireixen diversos 
compromisos. Alguns estan en marxa, i d’altres s’hi posaran pròximament.  
Per tant reiteren la seua proposta d’adhesió.  
 
Sotmès l’assumpte a votació, es aprovat per unanimitat. 
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4t. Resolució de l’expedient sancionador incoat a “The Place”: 
 
Donat compte de l’expedient sancionador L-002/2006 contra Miguel Lacaci Carralón per realitzar 
activitat de discoteca a l’establiment anomenat “THE PLACE”, situat a l’edifici Lido, Av. Pere 
Matutes Noguera, i vist l’informe-proposta emès del tenor literal següent: 
“ASSUMPTE: EXPEDIENT SANCIONADOR L-002/2006 CONTRA MIGUEL LACACI CARRALON 
PER REALITZAR ACTIVITAT DE DISCOTECA A L’ESTABLIMENT ANOMENAT “THE PLACE”, 
SITUAT A EDIFICIO LIDO, AV. PERE MATUTES NOGUERA. 
Vistes les actuacions practicades a l’expedient sancionador a dalt esmentat. 

ANTECEDENTS DELS FETS 
1.- En data 11 de setembre de 2006, es va atorgar al Sr. Miguel Lacaci Carralon, com a presumpte 
responsable de l’activitat que es desenvolupava a l’establiment “THE PLACE”, un termini de cinc 
dies perquè acredités la legalitat de la mateixa.  
2.- En data 29 de setembre de 2006, atès que el Sr. Lacaci no havia acreditat la legalitat de 
l’activitat, a l’empara de l’article 51 de la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als 
Consells Insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i 
de les infraccions i sancions, es va ordenar com a mesura cautelar la paralització de l’activitat. La 
paralització es mantindrà mentre persisteixi la situació clandestina.  
3.- En data 04 d’octubre de 2006, fou dictat acord d’incoació de procediment sancionador contra el 
Sr. Miguel Lacaci Carralon, per la comissió d’una infracció a l’article 16 de la Llei 8/1995, de 30 de 
març, pels següents fets: l’exercici sense autorització, els dies 12 de juny, 23 de juliol, 02 de 
setembre, 03 de setembre d’activitat de discoteca, oferint música mitjançant disc-jockey i ball a 
l’interior de l’establiment anomenat “THE PLACE”, situat a Av. Pere Matutes Noguera –Edif. Lido- 
d’aquest terme municipal. 
4.- Durant la tramitació de l’expedient sancionador, l’interessat no ha presentat cap escrit 
d’al·legacions ni de proposició de prova. 

FETS PROVATS 
De les actuacions practicades a l’expedient resulten provats els fets següents: 
Vist l’informe de la Policia Local de data 05 de setembre / 06, vistes les diverses denúncies 
interposades per la Policia Local, segons butlletins detallats a la incoació de l’expedient de 
referència i vista la resta de la documentació obrant a l’expedient, queda provat que a l’establiment 
anomenat “THE PLACE” es desenvolupava activitat de discoteca sense l’oportuna llicència 
d’obertura i funcionament. 

FONAMENTS DE DRET 
1.- Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient 
sancionador, d’acord amb el que disposa l’article 50 de la Llei 8/1995, de 30 de març.  
2.- Atès que els fets descrits són constitutius d’una infracció tipificada a l’article 48.2 de la Llei 
8/1195, segons la qual les infraccions greus podran ser sancionades d’acord amb l’establert a 
l’article 49.b de l’esmentat llei amb multa de 1.202€ a 3.606€.  
3.- Atès que dels fets anteriors apareix com a responsable el Sr. Miguel Lacaci Carralon. 
4.- Atès que, valorades les circumstàncies de la infracció d’acord amb el previst a l’article 48 de la 
Llei 8/1995, de 30 de març i 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre 
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 15 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, de la CAIB, 
s’eleva al Ple de la Corporació, la següent PROPOSTA D’ACORD: 
1º.-  A la vista de les actuacions practicades a l’expedient de referència, imposar al Sr. MIGUEL 
LACACI CARRALON, D.N.I. 46.871.094-S, una sanció de 1800€, sense perjudici de la mesura 
cautelar adoptada per aquesta Alcadia en data 29 de setembre /06, com a autor d’una infracció a 
l’article 16 de la Llei 8/1995, de 30 de març, consistent en l’exercici sense autorització els dies 12 de 
juny, 23 de juliol, 02 i 03 de setembre / 06 d’activitat de discoteca, oferint música mitjançant disc-
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jockey i ball a l’interior de l’establiment anomenat “THE PLACE”, situat a Av. Pere Matutes Noguera 
–Edif. Lido- d’aquest terme municipal. 
2º.-  Que se notifiqui a l’interessat l’acord de Ple. 
Eivissa, 08 de gener / 07. EL ALCALDE, Xico Tarrés Marí.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat, és 
aprovada la proposta d’acord presentada. 
 
 
5è. Bonificació d’ICIO al Col·legi de la Consolació: 
 
Donat compte de la sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres 
presentada pel Col·legi “NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN” 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 AMPLIACIÓN COLEGIO CONSOLACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN CUBIERTA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
En relación a la solicitud de bonificación  del Impuesto  , el Funcionario que suscribe, informa : 
PRIMERO.- Regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, 
en su articulo 7º, el establecimiento de una bonificación de hasta como máximo el 95%, según los 
supuestos, de la cuota del Impuesto a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. 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 bienes de interés cultural y empleo, 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 95 por cien,  a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Se trata de una bonificación rogada, por tanto le corresponde al sujeto pasivo su previa solicitud y al 
Pleno de la Corporación su otorgamiento, para lo cual deberá votar la mayoría simple de sus 
miembros. 
Por todo ello, el Pleno de la Corporación, resolverá lo que estime pertinente. 
Eivissa a  10 de enero de 2007. 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 las obras de ampliación del Colegio de la Consolación y 
consolidación de cubierta del Centro Educativo de especial interes para el municipio. 
SEGUNDO.-Atendiendo a las circunstanancias de la obra,  y considerando se encuentran en las 
comprendidas a favor de inversiones de carácter cultural , se propone APROBAR la aplicación de la 
bonificación que regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras, en el porcentaje del 95 por cien. Eivissa a   10 de enero de 2007. Sgt.  Cristina FERRER 
FERRER, REGIDORA ECONOMIA I HISENDA.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat, és 
aprovada la proposta d’acord presentada. 
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6è. Bonificació d’ICIO a ITUSA per a la construcció d’un centre escolar al carrer Vicent Serra: 
 
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 (ITUSA), 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 UN CENTRO ESCOLAR DE 
INFANTIL Y PRIMARIA  SITUADO EN C/ VTE SERRA  Y SANT CRISTOFOL SOLICITADO POR 
LA EMPRESA ITUSA. 
En relación a la solicitud de bonificación  del Impuesto  , el Funcionario que suscribe, informa : 
PRIMERO.- Regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, 
en su articulo 7º, el establecimiento de una bonificación de hasta como máximo el 95%, según los 
supuestos, de la cuota del Impuesto a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. 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 bienes de interés cultural y empleo, 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 95 por cien,  a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Se trata de una bonificación rogada, por tanto le corresponde al sujeto pasivo su previa solicitud y al 
Pleno de la Corporación su otorgamiento, para lo cual deberá votar la mayoría simple de sus 
miembros. 
Por todo ello, el Pleno de la Corporación, resolverá lo que estime pertinente. 
Eivissa a  10 de enero de 2007. 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 las obras de Construcción de un Centro Escolar de Infantil y 
Primaria situado en la C/ Vte. Serra , solicitado por la Empresa ITUSA, de especial interés para el 
municipio. 
SEGUNDO.-Atendiendo a las circunstancias de la obra,  y considerando se encuentran en las 
comprendidas a favor de inversiones de carácter cultural , se propone APROBAR la aplicación de la 
bonificación que regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras, en el porcentaje del 95 por cien. Eivissa a   10 de enero de 2007. Sgt.  Cristina FERRER 
FERRER, REGIDORA ECONOMIA I HISENDA.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat, és 
aprovada la proposta d’acord presentada. 
 
 
7è. Mocions amb proposta d’acord: 
 
7.1.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO 
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 JAIME FERNANDO COMAS ALEMANY, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo 
con lo que dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN CON 
PROPUESTA DE ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación: 
 Ante la proximidad de la temporada turística, y atendiendo a la creciente afluencia de 
usuarios en el párking de es Soto, zona que presenta actualmente una serie de deficiencias. 
SOLICITAMOS: 
Que se realicen las intervenciones necesarias para mejorar el párking de es Soto y sus alrededores 
para optimizar esta zona de acceso a Dalt Vila, poniendo especial atención en pavimentar el tramo 
que llega has la escalera y mejorar su iluminación, incidiendo en la zona de los escalones, delimitar 
las plazas de párking y pavimentar el túnel que llega hasta el Ayuntamiento con algún tipo de 
material antideslizante que evite los continuos resbalones que los usuarios padecen en él, dado el 
desgaste del actual suelo. Eivissa a 19 de enero de 2007.”. 
Intervencions: 
Sr. Comas:  Diu que segurament li diran que aquesta moció és innecessària. A pesar que es faci 
aquesta obra no poden estar d’acord amb el seu finançament. Treuen els sous d’una altra inversió 
tant o més important com és el pàrquing de la platja de Talamanca. Això és així, llevat d’un error 
d’interpretació, la qual cosa li sembla molt greu. A la zona de Talamanca tenen el compromís que 
s’ha de rehabilitar i no és de rebut que després de 2 anys i mig de parlar-ne no estigui fet i després 
d’haver tirat culpa contra altres administracions. Ara es troben que se’n porten els sous a una altra 
banda. Està molt bé que els acceptin la moció, encara que la rebutgin de paraula, però demana què 
pensen fer amb Talamanca. D’aquí no res es plantaran a la temporada turística i tornaran a ser on 
estaven l’any passat i l’anterior.  
 
Sra. Costa: Diu que aquesta vegada no l’ha desconcertat sinó que els hi ha endevinat la idea. La 
moció es va entrar dia 19 de gener i resulta que el dia 15, dilluns, ja s’havia aprovat el pressupost i 
el projecte de les obres, amb la qual cosa era innecessària. És molt fàcil fer oposició sense 
seriositat, llençant al vol les coses. Li sembla bé que es facin les obres però no està d’acord d’on 
treuen els sous. No sap perquè s’han tret de les obres de Talamanca. Tothom va votar per 
unanimitat que es dediquessin aquestos 100.000 euros a les motivacions que es varen explicar en 
el seu moment. Quan el Sr. Comas ho va explicar a la premsa ja s’estaven fent les obres per 
arreglar la paret. Potser a partir d’ara quan vegi a l’Ajuntament començar una obra presentarà una 
moció per veure si així s’atribueix l’obra. Si varen atribuir responsabilitats al Consell és perquè, com 
sempre fan, van retardar l’aprovació del projecte.  
Diu que tenen 100.000 euros per iniciar les obres, les quals de fet ja han començat, ja s’ha reparat 
el mur de pedra. Si no s’han començat abans és perquè estaven pendents que s’iniciessin les 
escomeses d’il·luminació, i que permetrà remodelar tot el sistema d’enllumenat, s’havia de retirar tot 
el material i escombraries. Estaven esperant a resoldre tot això per escometre una sèrie d’obres. En 
concret li llegeix en què consisteix el projecte de remodelació de la zona del Soto Fosc. La Sra. 
Marí s’ha de recordar que va fer una moció i van quedar compromesos a resoldre la construcció de 
les voreres, i ara llevada la grua i el material s’escometrà aquesta obra. Des del Pla d’Excel·lència 
ja s’havien arreglat les jardineres amb l’Escola Taller. Ho fan amb els pressupostos de l’Ajuntament, 
amb les dificultats que posen les institucions governades pel PP retardant els projectes.  
 
Sr. Comas: Diu que no hi ha res que li agradi més a un quan el que acaba de dir es confirma i es 
veu que té la raó. Diu que la Sra. Costa val per tots els altres. No cal que diguin res els d’obres ni 
que intervengui el responsable de Medi Ambient, que era qui fins ara tractava els temes de 
Talamanca. Està molt bé aquesta eufòria. Ha dit una cosa amb la qual també li ha donat la raó, i és 
que no arriba a tot. Si algú ha creat expectatives a la zona de Talamanca i això ha retardat el tema 
és perquè l’equip de govern no va parlar amb els propietaris i no han tancat el tema quan era el 
moment. Tornant al tema de la moció, quan van fer pública la moció era una setmana o deu dies 
abans de presentar-la formalment. Van fer les fotos oportunes perquè no hi hagués males 
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interpretacions de si estava o no estava com ells diuen. Fa mesos que busquen una solució per a la 
rampa del túnel. El problema el tenen avui. És tan senzill com que un tècnic digui que tal material és 
més adient.  
Si no arriba a tot, pel bé dels ciutadans delegui un poc i que tothom faci la seua feina. El tema del 
Soto ha fet una exposició en la qual tot està aprovat per unanimitat. Potser era veritat que ja ho 
tenien previst, però el mur va estar enderrocat un mes llarg sense que hi hagués absolutament res, 
fins que dies abans hi van posar unes tanques de protecció. Un tema així no és per tenir-lo un mes 
pendent de tants estudis, almenys que retirin les pedres. Aquest va ser el motiu de la moció. El dia 
a dia no és de lluïment però és molt necessari, i sobretot pel que fa a desviar sous d’un costat a 
l’altra no és ell que ha de dir d’on han de treure els sous Allò que no ha de fer és treure-la d’una 
obra que no es pot fer pels motius que siguin. A Talamanca també s’han de fer les obres, i abans 
que comenci la temporada turística.  
 
Sr. Tarrés: Diu que si la Sra. Costa parla d’aquestes obres és perquè van dins dels pressupostos 
del Pla d’Excel·lència.  
 
Sra. Costa: Diu que no sap si disculpar-se per fer feina per aquest municipi, i després explicar-ho. 
El Sr. Rubio és qui ha fet totes les negociacions amb el propietari de la zona de Talamanca de la 
que parlaven, que abans estava disposat a firmar un acord per arreglar la zona perquè aparquessin 
els cotxes ordenadament, i que tant va costar aprovar-ho al Consell, perquè hi veien pegues per tot 
arreu. Quan es van desfer tots aquestos malentesos, mentrestant van tenir la desgràcia de tenir 
aquella sentència de ses Feixes. Aquest propietari va decidir no firmar. Ells no poden actuar a un 
terreny privat, i per tant van decidir a la Comissió del Pla d’Excel·lència on hi havia representants de 
totes les institucions que, ja que no es podia fer tot els projecte, que es fraccionàs el projecte i es 
fes allò que es podia fer a zona pública. La part que no es podia fer van decidir deixar-la al marge i 
treure-la del Pla d’Excel·lència. Al pressupost de l’Ajuntament hi ha una partida perquè quan es 
pugui fer es realitzi. Els vesins de Talamanca tenen molta raó en demanar que es faci el que 
pertoca, però ells no poden entrar a una zona privada a fer-hi obres, per molta Administració que 
siguin. El Sr. Roldán li acaba de recordar que des de fa tres mesos fan proves amb diferents líquids 
i materials antilliscants pel túnel. Són els tècnics que diuen si un projecte necessita dos mesos o 
tres per fer-se. Difícilment es pot donar suport a una moció que es presenta quan ja es porten tres o 
quatre dies fent-se unes obres, i fent-se a més amb coordinació amb tots els departaments que 
calguin.  
 
Sotmesa a votació, és desestimada amb els vots en contra dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro, 
Roldán, Llombard, Torres, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor dels Srs. Arabí, Prats, 
Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres i Domínguez. 
 
7.2.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“Eivissa a 23 de Enero de 2007 
Según lo establecido en el artículo 91 punto 4 del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, el GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO D’EIVISSA, y en su nombre y representación Jaime 
Fernando Comas Alemany, como concejal miembro del mismo, somete al Pleno de la Corporación 
la siguiente MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde la aparición de la pagina WEB del Ayuntamiento de Eivissa con su boletín informativo, el 
Grupo Municipal Popular ha denunciado en repetidas ocasiones el mal uso que de la misma, así 
como del resto de medios publicitarios de la institución, está ejerciendo el equipo de Gobierno del 
Pacte para la difusión de los mensajes totalmente partidistas a través de canales de comunicación 
institucionales. 
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La comunicación institucional del Ayuntamiento de Eivissa se ha ido convirtiendo en algo más 
propio de un panfleto publicitario del equipo de Gobierno, dejando de lado la verdadera función de 
la información municipal que, siguiendo la línea de otras campañas de publicidad impulsadas por el 
equipo del Pacto y ya denunciadas por el Partido Popular, se han caracterizado por su ausencia de 
interés informativo y se han visto plagadas de interpretaciones partidistas. 
Teniendo en cuenta que la actividad informativa y publicitaria del Ayuntamiento se paga con dinero 
de todos: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 · Que en la pagina WEB y en el boletín informativo, se suprima cualquier información y 
publicidad partidistas, que generen interpretaciones parciales de la realidad en beneficio del 
equipo de Gobierno. 
· Que las campañas de publicidad con un claro interés partidista en beneficio de Pacte de 
Vila, se paguen con la asignación de su grupo. 

Jaime Fernando Comas Alemany. Concejal del Ayuntamiento de Eivissa.”. 
 
S’absenta el Sr. Díaz de Entresotos, sent les tretze hores i quinze minuts. 
 
Sr. Comas: Diu que aquest és un tema un tant més delicat. Aquí es pot fer poca broma. Jugar amb 
el que és una institució i tot el que transmet és una cosa, i allò que fa i vol transmetre un determinat 
grup que forma part de l’Ajuntament, encara que sigui l’equip de govern, és una altra molt diferent. 
No s’ha de confondre Ajuntament-institució i equip de govern. Que no es pensi l’equip de govern 
que l’Ajuntament no són només ells. Seria prudent que la pàgina institucional de l’Ajuntament 
tengués el bon criteri d’eliminar, tal i com demanen a la moció, certes informacions que surten com 
a si fos la institució la que ho diu, i no fruit d’unes opinions de l’equip de govern, les quals no tenen 
res a veure amb la institució.  
No s’ha de confondre informació institucional amb opinions d’un equip de govern. El detonant va 
ser, a pesar que venia de lluny la cosa, una notícia que es presenta com a institucional, amb l’escut 
de l’Ajuntament i que pretén ser oficial diu: “El PP confirma que el bloqueig a Eivissa Centre és una 
muntatge electoralista”. Ningú ha dit això, apart de qui ho ha escrit. Si algú de l’equip de govern li 
pot dir un nom, retirarà la moció ara mateix. Això és una falsedat. L’equip de govern, com a 
institució pot posar el calendari de les festes, poden posar-hi moltes coses, però utilitzar els mitjans 
públics per a fins polítics, diu que hi ha una llei recent del partit socialista que prohibeix 
expressament aquestes pràctiques. Ja van demanar la creació d’una comissió per regular aquest 
tipus de coses i s’hi van negar. Si s’hi van negar és que tenen intenció de fer les coses bé. El cas 
que ha exposat és només una mostra.  
Avui hi ha una altra notícia que comença: “L’equip de govern lamenta que…”. Al següent paràgraf 
diu: “Aquest equip de govern….”. A un altra diu “L’Ajuntament d’Eivissa….”. Aquí ja han canviat. Diu 
que l’Ajuntament no és només l’equip de govern. Tot té un límit i aquest s’ha sobrepassat. Amb 
aquestes coses no es poden fer bromes i l’equip de govern les estan frivolitzant. Mirin qualsevol 
ajuntament, dels més importants als més insignificants, i diu que no ha trobat enlloc que facin unes 
coses com aquestes. No sap fins on són capaços d’arribar amb coses com aquestes. No mesclin 
allò que és la institució amb el seu partit o el seu pacte. Si volen penjar tot això, que creïn un apartat 
que es digui opinions del Pacte, i una altra per a les opinions del PP. Que tots aquests articles 
desapareguin de la pàgina, i que no se’n pengin de nous. 
 
Sr. Campillo: Diu que en primer lloc, agrair al Sr. Comas l’explicació d’allò que és un Ajuntament i 
el que és un equip de govern, encara que diu que no feia falta perquè ja ho sabien. Per aclarir 
coses que sap segur que el Sr. Comas sap, li explicarà quin és l’objecte de la web municipal. Al 
marge de si li agrada o no la redacció, després que li digui si creu que estan fent servir malament 
els diners públics a l’hora de difondre la informació municipal. Potser el Sr. Comas no ha vist la 
secció “El Gobierno informa” del Govern de l’Estat. Ho fa el govern socialista d’ara i ho feia el PP. 
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Una altra cosa és que l’acció de govern generi una informació que potser al Sr. Comas no li pugui 
agradar. Una de les funcions de la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa és comunicar actes i 
activitats organitzades per l’Ajuntament d’Eivissa tals com conferències, obertura de terminis, 
exposicions, festes, tramitacions, oferta d’ocupació, decisions de l’equip de govern que afectin als 
ciutadans, perquè s’inverteix en un lloc i no en un altre, perquè s’ha pres una postura en un tema 
concret. El butlletí informatiu de l’Ajuntament d’Eivissa recopila tota la informació generada per 
l’Ajuntament, el qual s’envia als usuaris que ho vulguin, i del qual es poden donar de baixa quan 
vulguin.  
Que el Sr. Comas anomenava la campanya “Som de Vila”, i deia que no li semblava correcte usar 
la pàgina web, quan era una campanya que no tenia color polític i que només tenia com a objectiu 
realçar el sentiment de ser de Vila. És una campanya amb la qual creu la ciutadania s’ha identificat 
molt. Abans d’ahir el grup Statuas de Sal va guanyar un concurs nacional i havia 300 persones amb 
la samarreta de Som de Vila. A més, molta gent ha demanat les samarretes de Som de Vila a 
través de la web. Respecte l’altra campanya “Vila Guanyarà” fins i tot van convidar a un 
representant de l’oposició a opinar sobre la mateixa perquè opinàs i fes els suggeriments oportuns. 
Encara estan esperant que algú del grup Popular hagi dit alguna cosa al respecte. Estan 
moderadament satisfets de com va la pàgina web municipal, i a la segona intervenció si vol fer 
alguns suggeriment per millorar la pàgina web li agrairà. Tanmateix després li pot posar alguns 
exemples de que el PP no és sincer i fa una política hipòcrita sobre això. Aquest matí està 
defensant amb poc encert les mocions que han presentat, i amb aquesta també li demostrarà que 
s’està equivocant.  
 
Sr. Comas: Diu que per llevar-li ferro al que parlen, però sense perdre la compostura, li pot dir que 
quan el Sr. Campillo li parla del debat sobre el Som de Vila, una petita anècdota: el seu alcalde fa 
pocs dies reivindicava els seus orígens de Portmany. El Sr. Alcalde, que és l’impulsor de la 
campanya, ara reivindica que és de Portmany, només s’ho pot prendre a riure. No cal que li recordi 
al Sr. Campillo com està dissenyada la pàgina, i per tant ho deu saber. Demana si aquest requadre 
d’aquí dalt és un missatge merament institucional o té una altra intenció –el power point que surt 
amb color vermell o taronja. Com a representant de quasi la meitat dels ciutadans de Vila, no pot 
admetre que amb els sous es pagui això. Li ha de dir perquè és la seua obligació. Li llegirà alguns 
dels darrers: “L’Ajuntament d’Eivissa defensa amb fermesa l’acció política dels seus representants i 
la seua honorabilitat”. Què volen dir amb això, perquè després llegeix l’article i veu que no és una 
informació institucional. Una altra diu: “El Consell té a les seues mans desbloquejar l’Eivissa 
Centre”. El que ha de fer el Sr. Alcalde és retirar el seu decret. Qui ho ha bloquejat és el jutjat. Un 
altre diu: “L’equip de govern denuncia els reiterats intents del PP de retardar totes les actuacions 
municipals”. És l’equip de govern municipal qui ho retarda, perquè no fan les coses bé. Perquè no hi 
pot dir ell la seua opinió. A ell li semblaria molt bé crear un apartat de l’equip de govern, però no que 
ho donin com a opinions institucionals. En relació al primer exemple que havia posat a la primera 
intervenció, encara no li ha donat cap nom de qui ha estat del PP que ho ha dit. Si no li sap dir és 
que és una mentida. Quant a l’Eivissa Centre, tothom n’està tan avorrit que ja ni en parlaran. Ja sap 
que l’equip de govern es lamenta de quasi tot. Tot és opinable però l’Ajuntament allò que ha de fer 
és donar la informació del que fa, no del que fa l’equip de govern com a tal.  
 
Sr. Campillo: Diu que a l’altra saló de ple entrava un model de PGOU, que es va debatre i 
finalment va sortir aprovat per un nombre de vots. Era el projecte que presentava l’equip de govern 
del Pacte Progressista. Des del moment en que s’aprova és el PGOU de l’Ajuntament. Per tant, 
aquest missatge que surt a la pàgina web al qual es referia el Sr. Comas vol dir que quan aquest 
PGOU s’aprovi a la instància on està significarà que els ciutadans tendran més vivendes de 
protecció oficial, més zones verdes, més centres de salut, més zones verdes, etc. Aquesta és la 
diferència, que allò que entra essent d’un passa a ser de tots.  
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El Sr. Comas li ha fet una recomanació i és que es fixi en altres webs d’Ajuntaments i així ho ha fet. 
Començaran pel Govern Balear, el qual penja tots els comunicats de l’equip de govern, que no es 
talla un pèl en criticar als socialistes.  
El Sr. Comas hauria d’aplicar-se la recomanació de ser molt curós amb els diners públics. Hauria de 
fixar-se, per exemple, en el llibre que ha repartit l’Ajuntament de Sant Antoni. Té més de 200 fotos i 
cap d’elles es refereix a l’oposició. A la primera pàgina surt els Sr. Sala vestit de mexicà. No sap si 
el contingut és molt institucional o si es té en compte a l’oposició. Seria bo que amb els diners 
públics que paguen els ciutadans de Sant Antoni es donàs també cabuda a l’oposició.  
Al Consell Insular, a l’agenda d’aquest any, el primer que apareix és la foto del president del Consell 
Insular. Es veu que si no hi ha foto no hi ha agenda. Segons el Sr. Comas aquestes coses no han 
de ser per explicar les accions de l’equip de govern, però a l’agenda surt la hipoteca Jove, 
l’educació viària,  les carreteres, el transport públic fins i tot en aquelles parts que no els correspon, 
la seguretat viària, tots els desdoblaments, i es veu que això no és propaganda pagada amb diners 
públics de tots els ciutadans. És exactament el contrari del que diu el Sr. Comas. Si després va a 
les pàgines web de la resta d’Ajuntaments governats pel PP veurà que el problema és que són molt 
avorrides, que es passen mesos sense ser renovades. No tenen webmaster ni cap persona 
destinada a renovar la informació. Segur que tenen moltes menys visites de les que té la pàgina 
web de l’Ajuntament d’Eivissa, que és molt més dinàmica. És una eina útil per a moltes persones.  
Pot acceptar que algun titular no els agradi al Grup Popular, però a ell també li passa amb algunes 
coses que fa el PP. Diu, per exemple, que hi ha un programa a una televisió que paguen tots els 
ajuntaments que es diu Fora Vila, i que la primera notícia és el nomenament del Sr. José Sala com 
a candidat a l’Ajuntament de Sant Antoni. Posats ja a criticar li donarà algunes idees per millorar la 
pàgina web, perquè encara no han aconseguit la web que voldrien oferir a la majoria de ciutadans. 
Estan intentant aconseguir un plànol de la ciutat amb prou qualitat perquè qualsevol persona el 
pugui consultar amb tota comoditat. Estan intentant traduir a diversos idiomes la pàgina, i també 
que els internautes coneguin millor el directori que tenen penjat a la web. També li agradaria posar 
molts més tràmits, i per això estan fent una important inversió per aconseguir-ho. Si per part del 
Grup Popular les crítiques anassin pel camí de proposar aquest tipus de coses aquesta crítica seria 
més creïble.  
 
Sotmesa a votació, és desestimada amb els vots en contra dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro, 
Roldán, Llombard, Torres, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor dels Srs. Arabí, Prats, 
Comas, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres i Domínguez. 
 
 
8è. Decrets i comunicacions: 
 
8.1.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos, per import de  
TRENTA-UN MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS (31.554,00 €), dins del vigent 
Pressupost del Patronat Municipal d’Esports 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: 
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Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de majors aportacions per a despeses 
corrents del Pressupost Ordinari; 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 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- 
 1401 1.661.618,11 31.554,00 1.693.172,11 
  -------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS.............. 31.554,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                        TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT                    CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
 4521-22100 118.046,91 1.554,00 119.600,91 
 4521-48902 300.000,00 30.000,00 330.000,00 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS..............................................................  31.554,00 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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, 18 de desembre de 2006. EL PRESIDENT, Sgt.: Roque López Morcillo, Presient Patronat 
Esports. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: José Boned Homobono, Secretari Patronat Esports.”; 
la Comissió es dóna per assabentada. 
 
8.2.- Conforme al que estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcalde dóna compte 
d’estar a disposició de tots el corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu 
coneixement. En queden assabentats. 
 
S’absenta el Sr. Torres Ramón 
 
9è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
9.1.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“MOCIÓ DE CONTROL 
 TONI PRATS COSTA, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para su 
discusión en el pleno de la Corporación: 
EXPONE 
Desde que se finalizaron las obras de remodelación de la Avd. España, se han venido produciendo, 
en la calle Pérez-Cabrero y Tur, vertidos de aguas residuales y, además, en época de lluvias los 
locales de dicha calle se inundan, con el consabido perjuicio para los comerciantes y vecinos de la 
zona, 
Por todo ello, 
SOLICITA 
-Se expliquen las causas de por qué se producen estos vertidos y de por qué, desde que se han 
ejecutado las obras de remodelación en la Avd. de España, se producen frecuentes evacuaciones 
de aguas residuales en los baños de las plantas bajas y entradas a casas de la c/ Pérez-Cabrero y 
Tur. Eivissa, a 23 de enero de 2007.”. 
Intervencions: 
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Sr. Prats: Diu que aquesta moció de control està plantejada a causa d’uns vessaments d’aigües 
residuals que es vénen produint al Carrer de Peréz-Cabrero y Tur des de que es varen acabar les 
obres de remodelació de l’Avinguda d’Espanya. Diu que part de la remodelació d’aquesta avinguda 
era separar les aigües fecals i pluvials, amb la qual cosa els carrers perpendiculars que abans 
s’abocaven a un col·lector prou gros es va transformar en dos i els carrers perpendiculars van haver 
de comunicar-se a la xarxa de sanejament que era molt més estreta. De vegades no es poden fer 
algunes modernitzacions sense determinades conseqüències. L’errada de l’equip de govern és que 
qualsevol tècnic sabia que aquest problema passaria i en canvi no s’ha pres cap mesura fins al dia 
d’avui. 
Quan estudia el tema i se n’adona del que passa, i parla amb els vesins, el primer que li diuen és 
que estan farts de queixar-se a l’Ajuntament. Dies després d’haver plogut, els vessaments encara 
continuen. Llavors el seu grup es pregunta perquè es tarda tant en arreglar aquesta situació, perquè 
les crítiques dels vesins cauen en sac romput. El primer dubte que es planteja és veure quin remei 
té això. No sap si el remei ha estat que els vesins han anat a denunciar-ho a la premsa o és que 
estan a pocs mesos de les eleccions. 
Li agradaria que li explicassin si hi ha hagut alguna intervenció o informe tècnic que explicàs les 
causes d’aquestos vessaments. Li queda el dubte de perquè continuen els vessaments dies 
després d’haver plogut. Si és que allí hi ha algun embús o si hi ha alguna mala execució per part de 
l’empresa que ha dut a terme les obres a l’avinguda Espanya. S’han de dirimir les responsabilitats 
perquè no pot ser que sempre paguin els mateixos, que són els ciutadans. Tampoc passa res per 
dirimir responsabilitats, perquè si ha estat culpa de l’empresa avui en dia les empreses tenen 
assegurances i tenen garanties.  
 
Sr. Rubio: Diu que li preocupa molt el temps de resposta, com a responsable d’aquestes àrees, 
però quan es tracta només de fer una pregunta al regidor per saber què passa. De tota manera el 
que es preocupant és el temps de resposta del Partit Popular al presentar una moció després que 
les obres ja hagin començat.  
El Sr. Prats ha fet una anàlisi bastant certa del problema, però se li ha oblidat dir que es tracta d’una 
canonada de fibrocement que pateix pèrdues, que pateix un enfonsament i que això produeix 
embussos. Han anat moltes vegades a desembossar aquella zona sense que s’hagin produït 
pluges. S’ha estat treballant per veure com es pot solucionar això, com es pot intervenir al carrer, 
per canviar i desdoblar fent la línia de pluvials i de sanejaments. Les obres han començat el dimarts 
o dimecres passat i s’ha tardat en coordinar, i per això demana disculpes perquè per desgràcia això 
ha tardat dos o tres mesos. Li preocupa el temps de resposta. Si la primera vegada es pensa que 
es un cas fortuït i que basta amb desembossar-ho, en principi els serveis tècnics no prenen més 
mesures fins a veure si el desembossat és efectiu o no. Creu que la moció està contestada i que ho 
han deixat clar.  
 
Sr. Prats: Diu que de moment quan ha vist que no li contestava el Sr. Roldán ha pensat a veure si 
és que també el carrer estava dins del Pla d’Excel·lència. Està bé que el Sr. Rubio li digui això. El 
Grup Popular el 9 de gener ja va entrar un escrit, fins i tot perquè es buscàs l’informe tècnic. 
Reconèixer els fets no l’eximeix de no haver fet res en més d’un any, a ell o al Sr. Roldán, però sí li 
vol dir que era evident que alguna cosa estava passant, i anar puntualment a desembossar una 
canonada que ha patit el mal, i que hi hagut un restaurant que s’ha inundat diverses vegades, i que 
sense que plogui està vessant aigües residuals, el fet és molt preocupant. Li pot dir una cosa al Sr. 
Rubio, i és que mai ha cregut en les casualitats. Això de que els vesins vagin a la premsa i que 
l’equip de govern al dia següent vagi i contracti un projecte 
 
Sr. Rubio: Diu que el Sr. Prats sap que quan es fa una obra d’aquestes característiques poden 
sortir problemes, i que a Vila s’han de fer moltes obres de sanejament necessàries. Les 
responsabilitats s’han de buscar sempre, però quan s’enfonsa una canonada, demana a qui s’han 
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de demanar responsabilitats? Als tècnics que la van instal·lar fa 20 o 30 anys? Als qui han fet una 
obra prop d’allí? S’ha de ser més seriós. El Departament de Vies tenia el projecte acabat en 
setembre, i els serveis afectats tarden molt en coordinar-se. El Sr. Prats pot dir que massa. No pot 
admetre aquest to de donar la broca. Estan treballant a un ritme lent però bastant acceptable pel 
que és l’administració pública. Allò que el Grup Popular s’hauria de fer mirar és que presentin les 
mocions un dia després que es comenci a reparar una paret o un dia després que es comenci a 
foradar un carrer. Allò que ha passat ho ha explicat molt bé el Sr. Prats. La solució ja l’ha explicat. 
No creu que s’hagi tardat massa, i es va a un ritme acceptable. No s’han de fer opinions polítiques 
de les solucions tècniques ni a la inversa, i deixar que els tècnics treballin, en els quals diu que té 
tota la confiança.  
 
9.2.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“MOCIÓ DE CONTROL 
 TONI PRATS COSTA, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN DE CONTROL, para su 
discusión en el pleno de la Corporación: 
EXPONE 
Dado que el próximo 31 de enero concluye el plazo de la opción de compra del solar propuesto 
para la ubicación de la nueva depuradota de Eivissa y teniendo en cuenta que a día de hoy, 23 de 
enero de 2007, no existe una respuesta y compromiso en firme por parte del Ministerio de Medio 
ambiente para la aceptación de dicha ubicación, 
Por todo ello, 
SOLICITA 
-Conocer en qué punto se encuentra la aceptación, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, del 
solar propuesto para la nueva estación depuradota de Eivissa y qué gestiones ha realizado el 
equipo de Gobierno al respecto. Eivissa, a 23 de enero de 2007.”. 
Intervencions: 
Sr. Prats: Diu que si fessin una mica de memòria podrien recordar que el passat 8 de novembre es 
van reunir a Palma amb els membres del Ministeri de Medi Ambient i de la Conselleria de Medi 
Ambient del Govern Balear. Els membres del ministeri es van comprometre a donar una resposta 
tècnica en una setmana respecte a la ubicació de la depuradora al solar proposat pel Consell 
Insular i el Govern balear, i que també compta amb el recolzament de l’Ajuntament . En el cas de 
Talamanca sí que tenen compromís del propietari, i el seu grup estarien prou contents si dins del 
termini que tenen s’accepta un dels dos solar. El 31 de gener venç el termini per a l’opció de 
compra del solar de Talamanca. L’únic que demanen a la moció és quines gestions han fet i perquè 
a dia d’avui no tenen encara una decisió per part del Ministeri sobre la ubicació de la depuradora.  
 
Sr. Rubio: Diu que aquest és un tema que s’ha polititzat molt. Li pregunten quin és el grau 
d’acceptació del Ministeri i ell ni vol ni pot ser el portaveu del Ministeri. El Sr. Prats ha fet unes 
consideracions les quals donen a entendre que ha parlat amb algú de la Conselleria. Constata que 
no li ha contat tota la veritat. Es veritat que es va quedar en fer una reunió tècnica per sebre els 
condicionaments tècnics, i la Conselleria havia d’enviar tota una sèrie d’informació al Ministeri. Creu 
que la Conselleria no ha fet la feina que havia de fer. Supós que el Sr. Prats ha de saber que la 
Conselleria havia d’enviar mapes topogràfics, raons tècniques de la ubicació, etc.  
 
Sr. Prats: Diu que li reitera que no li consta això que li està diguent. Per a ell el tema de la 
depuradora és dels més importants que hi ha. Lluny de polititzar-ho, donat que és una obra 
d’interès general. Per raons de color polític l’equip de govern està més a prop  per aconseguir que 
s’agilitzin al màxim totes les gestions oportunes davant del Ministeri per obtenir una resposta el més 
ràpidament possible. Estan davant d’una oportunitat històrica per acabar amb un dels mals crònics 
d’aquest municipi. Igual que fa l’equip de govern, el qual sempre els hi demana que utilitzin tota la 
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seua força política per fer pressió davant del Consell o el Govern balear per un determinat tema, 
aquí els hi demanen el mateix, que l’equip de govern usin el seu pes polític per anar a Madrid i dir-
los que agilitzin aquest tema. No han de veure al Grup Popular com a un enemic sinó un 
col·laborador en aquest tema. Van ser les institucions governades pel PP les que van haver de 
buscar un solar per donar solució a aquest problema. Com a grup municipal desitgen més que 
ningú la solució d’aquest problema. El temps es tira damunt i que entre tots podrien tirar més el 
tema endavant. A l’equip de govern o no l’interessa o no estan fent els esforços necessaris per 
solucionar aquest tema, i per això presenten la moció. 
 
Sr. Tarrés: Diu que fa una estona ha parlat amb el subdirector general del Ministeri. A ells també 
els hi estranyava que el tema no anàs endavant perquè havien estat a la reunió a Palma. Això de la 
sintonia política té poc a veure. El Ministeri i la Conselleria tenen uns convenis de col·laboració que 
es compleixen escrupolosament. Li explicarà exactament al Sr. Prats com es va quedar a aquella 
reunió. Van quedar en que el Govern enviaria tot d’una tota la documentació perquè el Ministeri la 
pogués estudiar i veure si hi veia algun inconvenient. La sorpresa és que a dia d’avui el Ministeri no 
ha rebut la documentació i que qui té totes les dades és el Govern o el Consell, no l’Ajuntament. 
Dilluns mirarà de posar-se en contacte amb la Conselleria per contar-li que les notícies que tenen 
des de l’Ajuntament són aquestes. A l’Ajuntament, després de la reunió de Palma, no li tocava fer 
res.  
 
9.3.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 
“Toni Arabí Serra, Regidor de l’Ajuntament d’Eivissa, de conformitat amb la Llei de Bases de Règim 
Local, exposa la següent MOCIÓ DE CONTROL pel seu debat en el Ple de la Corporació: 
L’any passat es varen firmar convenis amb quatre clubs del municipi per a la difusió i 
desenvolupament del futbol base del municipi d’Eivissa. 
Per portar a terme aquesta actuació l’Ajuntament d’Eivissa va contractar dos tècnics de reconegut 
prestigi: els Sr. José Vicente Portolés i Ramon Planes. 
El treball realitzat per aquestos tècnics tenia que consistir principalment en un seguiment, 
assessorament i planificació del futbol base del municipi. Es varen celebrar reunions tècniques amb 
els diferents entrenadors dels clubs per tal d’informar, planificar i suggerir el treball a desenvolupar 
per tal d’aconseguir una millora del nivell del futbol base. A més, tenien que fer un seguiment dels 
entrenaments dels equips per tal de contrastar que el treball que es realitzava era l’adequat. 
Com tots sabem aquests tècnics per a la temporada d’enguany (2006-2007), que va començar el 
passat mes de juliol, varen firmar per dos clubs de la península, València i Lleida, però varen 
assumir el compromís de continuar amb la tasca que havien començat i que es desplaçarien a 
Eivissa periòdicament. 
Per altra banda, a principis de l’any passat se va dir que la Fundació estaria constituïda pel mes de 
juliol. 
Per tot això, sol·licitam que l’Equip  de Govern informi dels següents assumptes: 

- Quantes reunions varen celebrar amb els tècnics dels clubs d’Eivissa, a quants d’equips es 
va fer un seguiment i quins varen ser els resultats. 

- S’ha presentat, per part dels Srs. Portolés i Planes, alguna memòria de la tasca realitzada 
durant l’any 2006? 

- Quin cost ha suposat per a l’Ajuntament d’Eivissa la tasca realitzada pels dos tècnics durant 
el primer any (2006) i que han cobrat el Sr. Portolés i el Sr. Planes. 

- Està previst que els Srs. José Vicente Portolés i Ramon Planes continuïn amb la seua tasca 
en el decurs d’enguany? 

- Se constituirà la Fundació enguany? 
Eivissa, 24 de gener de 2007.”. 
Intervencions: 
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Sr. Arabí: Diu que en primer lloc vol manifestar que a la sessió de 31 de març de l’any passat quan 
es van tractar aquestos convenis ell es va absentar de la reunió perquè va considerar que era el 
més adient, donat que és vicepresident de la Penya Blanc i Blava. Quan es va tractar aquest 
conveni dins del seu club ell tampoc va participar. Ha presentat aquesta moció perquè, apart de la 
seua responsabilitat dins del club també té la seua responsabilitat política. Aquestos convenis es 
van presentar acabats de tractar tots els temes, per part del senyor gerent per donar-ne compte. 
Aquestos convenis no venien a l’ordre del dia, ni estaven informats ni fiscalitzats. Entén que no 
estaven aprovats pel Patronat.  
Aquestos convenis es van firmar el mes de febrer i es van aprovar el 31 de març, i creu que hauria 
d’haver estat al revés. Aquestos convenis es van firmar mentre es constituïa la fundació. No era 
com s’havia de fer. Tal com va dir el seu company en la sessió del 31 de març, reitera que estan 
totalment d’acord amb el fons de l’assumpte; és a dir, contractar aquestos tècnics per a la millora 
del futbol base d’Eivissa, però no estan d’acord amb la forma. Ha estat una contractació irregular, 
perquè es tracta d’una actuació impulsada per l’Ajuntament de la qual se’n beneficiaven els clubs 
d’Eivissa i el que tocava era fer un expedient de contractació amb unes bases concretes en les que 
es demanassin uns requisits, com ara les titulacions, experiència, etc, i hauria estat molt més 
ajustat al que diu la llei de contractes de les administracions públiques.  
Els convenis diuen una cosa i la realitat ha estat una altra, ja que els convenis deien que a la firma 
del conveni els quatre clubs beneficiats rebrien 7500 euros. Van estar als comptes dels clubs tres 
dies perquè després es van transferir als comptes dels tècnics i després per fer el segon pagament 
van sol·licitar que es presentàs algun rebut o justificant, perquè els convenis estan per fer-los 
complir, i així ho diu la clàusula cinquena del conveni. A finals de l’any passat, devers el mes 
d’octubre o novembre, es va fer el segon pagament, respecte del qual també els va estranyar 
perquè van demanar als clubs uns talons abans de fer l’ingrés, i això tampoc és la manera més 
adequada de fer les coses, perquè fer talons sense fons té els seus riscos. Varen insistir des dels 
clubs  en demanar que els presentassin rebuts o factures que necessitaven presentar davant 
l’Ajuntament per justificar la quantitat que els havia estat abonada. Quant a l’activitat desenvolupada 
pels senyors Portolés i senyor Planas, referent a asessorar, a ajudar a planificar, tenir trobades 
tècniques, seguiment dels entrenaments, i per tenir un coneixement de la realitat actual, diu que ell 
personalment opina que era millor, en comptes de venir un o dos dies per setmana, hauria estat 
millor que haguessin vengut de manera continuada durant una setmana o dos setmanes, per fer 
seguiments dels entrenaments, veure els partits durant els caps de setmana, però diu que vol 
deixar molt clar que no vol posar-se en la tasca duta a terme per aquestos senyors, als quals coneix 
personalment i pot afirmar que són tècnics molt competents i capacitats.  
Durant aquestos darrers dies va parlar amb entrenadors i havia equips de futbol base que no havien 
vist els tècnics cap dia. En base en això han formulat unes preguntes per veure en quina situació es 
trobava actualment, de quantes reunions tècniques s’havien dut a terme, amb quants equips s’havia 
fet un seguiment, si per part dels senyors Portolés i Planas s’havia fet un seguiment o memòria de 
la tasca realitzada, quin cost ha suposat per a l’Ajuntament tota aquesta feina durant aquestos sis 
mesos, si està previst que aquestos tècnics continuïn enguany amb aquesta tasca i si finalment es 
constituirà la fundació. 
 
Sr. Tarrés: Diu que quan van rebre aquesta moció es van preparar per contestar-li però ara li ha 
plantejat altres qüestions, com ara primers pagaments o talons sense fons. Suposa que al Patronat 
l’informaran sobre això. Es tracta d’un conveni signat amb els quatre clubs del municipi, i sobre el 
qual el Sr. Arabí té tota la informació i la sap. Aquesta primera part de com es va fer el conveni, no li 
pot contestar perquè ara no té la informació. Si vol es pot plantejar a la propera reunió del Patronat. 
El Sr. Arabí li ha dit que millor hagués estat fer un expedient de contractació. Ho han fet com els hi 
han dit els tècnics de la casa que es feia habitualment a través dels clubs. El conveni es fa fer 
perquè coincidís amb l’any natural. Els tècnics van començar a treballar de setembre a setembre o 
de setembre a juny; és a dir, una temporada sencera. Una de les claus de tot el projecte estava en 
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la fundació, i això ho sabia perfectament el Sr. Arabí. Així com s’anava desenvolupant a través d’un 
lletrat de l’Ajuntament tot el que havia de ser la fundació van aparèixer determinades coses que 
potser ho distorsionaven una mica fins i tot pels serveis d’Intervenció de l’Ajuntament.  
Era molt difícil fer una fundació que tocàs només el tema del futbol per després fer-ne d’altres dels 
altres esports i finalment van considerar que era millor fer una fundació que ho englobàs tot, perquè 
si no la manera més fàcil era que aquesta fundació depengués només dels clubs de futbol. Una de 
les avantatges de la fundació era que aquelles ajudes que una empresa dóna a un club, els hi dóna 
“a pal sec” mentre que si es donava a través d’una fundació tenia dret a unes deduccions i 
avantatges fiscals. Això va ser un dels inconvenients que es van trobar perquè aquelles fundacions 
que van estudiar eren de caràcter mixt, públic i privat, d’algun club concret, però resulta que 
aquestos clubs concrets eren societat anònima esportiva. Per altra banda van tenir un retard tècnic 
perquè el lletrat que ho duia es va donar de baixa, i aquesta baixa s’ha allargat molt. La intenció és 
esperar una mica i  constituir la fundació amb tots els clubs, però és una cosa més complicada. 
Aquestos senyors segueixen venint, van venir el mes passat i tornen a venir la setmana següent o 
l’altra. Quant a la memòria, diu que sap que se li ha lliurat una memòria de totes les reunions que 
s’han fet. Quant a que hi ha entrenadors que diuen que no han vist els tècnics, n’hi ha que no varen 
voler assistir, a pesar que tots els clubs havien d’exigir que tots hi participassin.  
El cost eren 58000 euros, que és l’import dels convenis que es feien a través dels clubs, la qual 
cosa suposa uns 30000 euros per club i temporada. Diu que el Sr. Arabí deu saber que els 
contractes que tenen apuestos tècnics acostumen a superar en molt aquestes quantitats. 
 
Sr. Arabí: Diu que el sorprèn que quan es paga als tècnics aquestos no facin un rebut o una 
factura, perquè això és el que va demanar el seu grup al patronat fa mesos i mai se’ls hi ha donat. 
Amb tal de complir amb el que disposa el conveni és el que s’hauria de fer, però no s’han fet les 
coses bé. Tampoc no és normal que es demani que es facin uns talons si no s’han ingressat abans 
els sous. Això és una irregularitat més. Sap que tres clubs ho van fer. El president del seu club, en 
Joan Valls, es va negar a fer-ho. Després no va caldre fer talons, sinó que se’ls hi va dir que fessin 
una transferència a una societat limitada.  
El seu grup va fer preguntes al Patronat, i la resposta que els ha donat quant a aquestos convenis i 
la fundació és que ells d’això no en sabien res. Els va causar una gran estranyesa que essent una 
cosa d’Esports no sàpiguen res o no en vulguin saber res. Després que el Sr. Tarrés ha dit que això 
era un any natural. Ell tenia entès que les actuacions varen començar el mes de desembre de l’any 
passat. Sap que un dels tècnics s’havia desplaçat alguna vegada. Ells havien demanat al Patronat 
un llistat sobre les activitats, cosa que sí els hi varen facilitar. El seu company va demanar una 
relació de les activitats dutes a terme.  
Les activitats fins al mes de gener havien estat unes jornades de preparació, i venia tot un 
desglossament d’activitats del mes de gener al mes de març, i del mes d’abril al mes de juny. Pot 
assegurar que la majoria d’aquestes activitats que havien fet no tenien res a veure amb allò que 
havien d’haver fet en relació al futbol base del municipi d’Eivissa. Una de les activitats eren reunions 
amb el Consell d’Esports per donar titulacions del nivell 2 i nivell 3 i la consellera d’Esports li va dir 
que amb ella no hi havien parlat mai. Una altra activitat era preparació de títols del col·legi 
d’entrenadors. Va parlar amb el representant del col·legi d’entrenadors i va dir que ningú havia 
parlat amb ell mai.  
Després hi figuren ajudes a l’Eivissa, en l’organització de FITUR a Madrid, en l’organització de 
l’Eivissa Cup, quan ja es contracta a una persona per això. La relació d’actuacions que els hi varen 
portar, si n’hi havia 20 d’elles 15 no tenien res a veure amb això. El Sr. Tarrés li diu que el cost ha 
estat de 58.000 euros. Els convenis que es varen firmar amb els clubs eren de 60000 duros, però 
també s’han de comptar que a aquesta gent se’ls hi ha pagat bitllet d’avió, estada d’hotel, cotxe, i 
això puja molts de sous. Van demanar un llistat de les despeses de viatges, i li pot dir que enguany 
segons els seus comptes i la documentació que els hi han donat des de l’Ajuntament un dels 
tècnics ha fet 20 viatges, l’altre 14. Els dies d’estada ha Eivissa han estat de 49 dies i l’altre 29. Es 
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pot haver equivocat d’un o dos dies. Si treuen comptes del que han cobrat i la feina realitzada, diu 
que ha sortit un a 750 euros dia i l’altre a 1000 euros dia.  
Amb tot això donen un mal exemple als ciutadans, i l’equip de govern haurien de ser més rigorosos 
amb els sous públics. Amb aquesta actuació han donat un mal exemple. Estiguessin al terreny de 
joc els hi hauria d’ensenyar targeta vermella. 
 
Sr. Tarrés: Diu que deu ser que s’acosten les eleccions i algú ha de justificar alguna cosa. No 
esperava que el Sr. Arabí anés per aquí, perquè quan es va començar aquest projecte ell va ser 
una de les persones consultades i sempre va donar el seu recolzament. No esperava que no 
contraatac les informacions que li han donat. El representant dels col·legis d’entrenadors és en Tolo 
Darder i ha estat reunit amb els tècnics moltes vegades. Al Consell i al Govern Balear han tingut 
infinitat de reunions sobre la titulació dels monitors de futbol base. El Sr. Arabí sap que els curs es 
fan a Eivissa cada tants anys, quan hi ha gent per fer el curs. Aquestos dos senyors resulta que 
havien estat professors dels diferents col·legis per titulacions de nivell 1, 2 i 3. Quan venen aquí, 
dins de la seua feina ajudaran a que el col·legi d’entrenadors juntament amb el Govern Balear, que 
és qui finalment dona les titulacions, puguin fer els cursos per donar títols a tota aquesta gent, i els 
tècnics ho aniran fent i coordinant. Al final té entès de bona tinta que es van posar pegues per 
aquestes coses. La persona que li ha contat al Sr. Arabí li pot dir directament mentider.  
En el seu moment el Patronat li va dir que no sabia res. Al Patronat tots els tècnics tenien 
coneixement de la situació, el que passa es va fer amb pressupostos corresponents als romanents 
de l’any passat. Potser un error es va donar la resposta a través del regidor d’Esports, i potser per 
això se li va contestar que desconeixia el tema.  
Els dies que el Sr. Arabí diu que els tècnics han estat aquí no coincideixen amb la realitat, perquè 
una cosa són els viatges que el Sr. Arabí comptabilitza i l’altra les estades. Durant la seua estada 
van viure a una vivenda, no a un hotel. Hi ha tot un període en que aquestos senyors van venir i 
que es quedaven aquí. Sobre les accions que diu el Sr. Arabí, li pot dir que van col·laborar amb tots 
els clubs del municipi sobre com podien dur a terme una feina. De fet ho estan fent en aquestos 
moments. Per un altre costat en les coses que s’han fet de fora, per descomptat que essent tècnics 
que estaven treballant aquí se’ls hi va demanar col·laboració per a l’Eivissa Cup. És un torneig prou 
important perquè s’hi impliqui el major nombre de gent possible. Potser el Sr. Arabí sabrà que se li 
ha concedit a Eivissa la celebració de les finals de la Ride Cup, que és el torneig de futbol base més 
desitjat de tota Espanya, i s’ha aconseguit a través d’aquestos tècnics. Venen els 5 millors equips 
de cadets. La setmana que ve es fa la presentació d’Eivissa Cup d’enguany, i alguns dels clubs que 
vendran de l’estranger ha estat gràcies a aquestos tècnics. Tot això són coses que s’han de tenir en 
compte. Demani perquè aquest Ajuntament ha pujat tant el nivell del futbol en 7 anys, i si això és bo 
o dolent. El Sr. Arabí ha col·laborat en moltes coses. Si hi ha un projecte en el que creu és en 
aquest, però el que no poden fer és amagar esforços. Creu que no s’ha fet res malament, però si 
s’ha fet ho veuran. Moltes vegades va a les instal·lacions esportives i els entrenadors els hi demana 
pels tècnics. Tot això són coses que s’han de tenir en compte.  
 
 
10è. Precs i preguntes: 
 
Sr. Tarrés: Diu que hi havia unes preguntes per escrit del Sr. Comas a la Sra. Costa.  
 
10.1.- Pregunta escrita del Sr. Comas del Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“Eivissa a 12 de diciembre 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 la información siguiente 
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 .RELACIÓN DEL NÚMERO DE INSCRITOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL “EL 
MODELO TURÍSTICO DEL LITORAL MEDITERRÁNEO, UN ESTUDIO DE CASO: EIVISSA” 
 .CON ESPECIFICACIÓN DE AQUELLOS QUE HAN ABONADO 60 €, LOS QUE HAN 
TENIDO REDUCCIÓN DEL 50%, SEÑALANDO DE ÉSTOS QUIENES HNA TENIDO REDUCCIÓN 
POR SER JUBILADOS, ESTUDIANTES O RESIDENTES EN IBIZA, Y CUÁNTOS CRÉDITOS SE 
HAN CERTIFICADO. 
 .IMPORTE TOTAL DE LO RECAUDADO Y ESPECIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA 
CUENTA EN LA QUE SE HA INGRESADO. 
Fdo. Jaime Fernando Comas Alemany. Concejal del Grupo Popular.”. 
 
Sra. Costa: Diu que no entén massa bé la transcendència de la informació sol·licitada. Es demana 
relació del nombre d’inscrits al Congrés sobre el Model Turístic. El nombre d’inscrits són 134. Els 
que han abonat els 60 euros de la inscripció, són 10; amb descompte del 50%, 6; residents a 
Eivissa 4. Amb matrícula gratuïta hi ha hagut d’associacions de vesins, 9; d’associacions de 
comerciants,5; d’associacions culturals, 4; d’associacions immigrants, 2 ; de sindicats, 6  ; de 
l’administració pública, 32; de la Universitat, 11 més altres d’altres entitats. S’han expedit 5 
certificats d’assistència i l’import total ingressat, 300 euros. Hi ha una pregunta amb mala intenció, 
que és dir el titular del compte on s’han ingressat. Per descomptat s’han ingressat al compte de 
l’Ajuntament. Es van facilitar 4 comptes pertanyents a l’Ajuntament.  
 
Sra. Marí: Diu que per una qüestió d’ordre, ja que es tracta de xifres demana a la Sra. Costa que 
els passi per escrit la resposta. Ja que ho van demanar per escrit, no sap quin problema té per 
donar-los per escrit.  
 
Sr. Tarrés: Diu que la Sra. Marí sap perfectament que les preguntes per escrit es poden contestar 
per escrit o oralment. De tota manera que de tota manera li pot demanar a la Sra. Costa, que ell no 
té res a dir.  
 
10.2.- Sra. Marí: Diu que té un prec, i és que aquest grup ha demanat la convocatòria de 
l’Assemblea de l’empresa pública. Demana si ja sap en quins terminis es pensa convocar.  
 
Sr. Tarrés: Diu que és la primera vegada que li consta això, per tant no li pot contestar. Demanarà 
a veure que ha passat.  
 
10.3.- Sr. Arabí: Es un prec per a la Sra. Lurdes, respecte al pàrquing de Talamanca. Aquest 
parquing va ser informat a la Ciotupha per un tècnic de biodiversitat –d’una ideologia bastant més 
pròxima a la de l’equip de govern-  el qual el va informar desfavorablement, perquè el problema 
principal no era l’asfalt sinó les sortides d’aigües de ses Feixes i per això es va tenir que fer una 
modificació del projecte, respecte del qual precisament van convocar al redactor del projecte a fi 
d’agilitzar el projecte, cosa que es va fer i es va aprovar a la següent reunió. Afirmar, com ha fet la 
Sra. Costa, que el Consell ha retardat el projecte no és cert. Per tant, volia fer el prec que la Sra. 
Costa no faci afirmacions que no es corresponen a la realitat.  
Finalment vol mostrar el seu respecte total a com vesteixen els mexicans. 
 
Sra. Costa: Diu que ella ha citat un informe desfavorable i quines han estat les causes. No 
l’interessa la ideologia del tècnic. Es va equivocar en el seu informe dient coses que no eren veritat, 
i per això es reitera amb el que ha dit abans.  
 
Sr. Comas: Demana si és que el Pla d’Excel·lència no té personalitat jurídica. Hi ha diverses 
entitats que hi col·laboren i només se’n van a un costat. Té una altra pregunta, referida a l’exposició 
de “Narcís Puget, fotògraf”. Es va fer una segona exposició a una galeria privada, contractada, i 
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voldria saber de quina es va fer la contractació perquè estan parlant de sous, uns 150 euros diaris, i 
si no recorda malament es va fer a iniciativa de la pròpia galeria. Demana si qualsevol galeria que 
ofereixi el seu espai se la contractarà sense passar cap tipus de concurs. Finalment vol fer un prec, 
i és que se’ls faciliti un espai perquè el grup Popular pugui dir la seua a la pàgina web de 
l’Ajuntament.  
 
Sr. Campillo: Diu que recullen el seu prec i que l’estudiaran. 
 
Sra Costa: Diu que el Pla d’Excel·lència no té entitat jurídica. Pel que fa a l’exposició de Narcís 
Puget els hi va semblar una bona idea aprofitar l’oportunitat de mantenir oberta una exposició en 
una època de vacances i a una zona molt cèntrica de la ciutat. Els costos de traslladar l’exposició 
han estat molt raonables i el resultat molt important. 
 
Sra. Marí: Diu que no poden considerar la pregunta per contestada, sinó que li han preguntat pel 
procediment de contractació de l’exposició. 
 
Sra. Costa: Diu que el cost de l’exposició no arribava a un import que suposàs haver-la de dur a 
contractació. Es va acceptar la proposta de la galeria. S’estudiaran tots els casos en que un 
galerista els ofereixi acollir una exposició. 
 
10.4.- Sr. Prats: Diu que té tres preguntes. Al Carrer Antoni Guasch hi ha un local que desprenia 
males olors. Per part dels locals vesins es van formular diverses denúncies. Ell també va formular 
una denúncia. Demana quines accions s’han dut a terme i en quina data. La segona pregunta és 
sobre la remodelació del carrer Pereyra i Morante. També englobava la reforma del carrer metge 
Villangómez i de moment no s’ha fet res. La tercera pregunta és quan serà la pròxima reunió de 
l’Agenda Local XXI: 
 
Sr. Llombart: Diu que el mateix dia que es va produir, s’hi va desplaçar la Policia. Se’ls hi va 
informar que una perruqueria que estava tancada hi guardaven menjar i que s’havia podrit. 
Localitzat el propietari hi acudeix de seguida i fa una neteja a fons. Probablement aplica productes 
d’olor molt forta i tira les restes al contenidor més proper. A la tarda se n’adonen del que passa, 
s’avisa a l’empresa de fems i retiren el contenidor. Després va haver una actuació de la Policia 
Nacional perquè també se’ls havia avisat. Una vegada obtinguda l’autorització per entrar l’únic que 
van comprovar es que s’havia desinfectat tot amb productes molt forts. El propietari va tirar restes al 
clavegueram i a algunes cases l’olor els hi va arribar.  
 
Sr. Roldán: Diu que és veritat que era una obra conjunta. No hi havia cap problema, sinó que 
alguns vesins i l’hotel pròxim havien demanat que retardassin un poc l’obra.  
 
Sr. Rubio: Diu que està content que el Sr. Prats s’interessi per la propera reunió de l’Agenda Local 
XXI perquè fins ara no havia acudit a les reunions. Creu que la propera reunió està prevista per la 
segona quinzena de març.  
 
10.5.- Sra. Pilar Marí: Demana si pensen retirar els graffitis del Parc Reina Sofia perquè fins ara no 
s’ha fet. 
 
Sr. Roldán: Diu que els graffitis s’han tret moltes vegades però el problema és que se’n tornen a 
fer. Sempre que se sàpiga que se n’han fet de noves donarà l’ordre que es treguin. 
 
 
Intervé el Sr. Emilio Vargas, representant de l’Associació d’Assalariats del Taxi del municipi 
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d’Eivissa. 
Pregunta per què després de tant temps des de que s’hagi iniciat el procediment per a la creació de 
les noves llicències de taxi encara no s’ha dut a Ple. 
El Sr. Campillo contesta que el motiu pel qual no s’ha dut a Ple és perquè recentment s’ha rebut 
una Sentència del Tribunal Superior de Justícia que anul·la part de l’Ordenança Fiscal de la taxa 
per auto-taxis, i els tècnics de l’Ajuntament consideren que fins que no s’elabori una nova valoració 
de les llicències, no es pot aprovar l’expedient. 
De totes maneres fa constar que les llicències són necessàries i que properament s’aprovaran. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent les catorze hores i cinquanta minuts 
del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de vint-i-tres folis que, amb mi el Secretari, 
firmen tots els assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
 


