
Secretaria General 
 

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 de possessió del nou Regidor del Pacte Progressista. 
3r. Nova proposta de composició òrgans col·legiats 
4t. Acords en execució del disposat a la Sentència núm. 971/2006 del TSJB, relatius a 
l’ordenança fiscal de llicències d’auto-taxi. 
5è. Proposta d’acord d’aprovació de l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per a la prestació 
dels serveis que ofereix el viver d’empreses del projecte Eivissa Crea. 
6è. Proposta d’acord d’aprovació de les Normes de Règim Intern del viver d’empreses, 
Reglament contracte de cessió de mòduls i estudi financer del viver d’empreses del projecte 
Eivissa Crea. 
7è. Canvi de denominació, domicili social i modificació de l’objecte social de l’empresa 
prestataria del servei de manteniment de l’enllumentat públic. 
8è. Proposta d’acord d’aprovació del Conveni de Col·laboració en matèria urbanística per a la 
conservació d’una casa pagesa denominada Can Casals. 
9è. Explotació de l’aparcament subterrani situat a la parcel·la de sa Colomina. 
10è. Rectificació Inventari Municipal de Béns a 31-12-05. 
11è. Memòria de Secretaria any 2005. 
12è. Mocions amb proposta d’acord. 
13è. Decrets i comunicacions. 
14è. Mocions sense proposta d’acord. 
15è. Precs i preguntes. 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 27 DE FEBRER DE 2007. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-President: 
 
Sr. Xico Tarrés Marí 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Pedro Campillo Anton 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sr. Antonio Arabí Serra 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sr. Jaime Comas Alemany 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Antonio Prats Costa 
Sr. Antonio Roldán Tenllado 
Sr. Juan José Ribas Méndez 
Sr. Leopold Llombart Bordero 
Sra. María del Pilar Marí Torres 
Sr. Vicente Torres Ramón 
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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. 4/07 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia vint-i-set de febrer 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’aprova l’Acta de la sessió anterior núm. 1/07, extraordinària de data 17 de gener. 
 La Sra. Marí Ferrer fa constar que a algun Regidor l’Acta se’ls hi ha estat entregada avui. 
 
2n Presa de possessió del nou Regidor del Pacte Progressista: 
 
 Examinada la credencial remesa per la Junta Electoral Central, de 30 de gener de 
2007, a favor del Sr. Joan Marí Muñoz, del Pacte Progressista, per renuncia del Sr. Roque 
López Morcillo i prèvia renúncia anticipada del Sr. José Antonio Escobar Martín, les quals van 
ser preses en consideració al Ple d’aquesta Corporació en sessió ordinària de 26 de gener de 
2007. El Sr. Marí pren possessió reglamentària prèvia promesa per la seua consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament, amb lleialtat al rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut de les Illes 
Balears, i passa a integrar al grup municipal progressista. 
 
 
3r. Nova proposta de composició òrgans col·legiats: 
 
3.1.- Donat compte de la proposta de nova composició de les comissions informatives, del 
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tenor literal següent: 
“PROPOSTA DE NOVA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT I DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, 
JOVENTUT, FESTES I COMERÇ. 
Havent causat baixa com a regidor de la Corporació el Sr. Roque López Morcillo, mitjançant el 
present i de conformitat al previst a l’article 38.a) del RD 2568/86 de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
- Que el Sr. Joan Marí Muñoz, passi a formar part de la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat i de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana, Joventut, Festes i Comerç 
en substitució del Sr. Roque López Morcillo.  
Eivissa, 12 de febrer de 2007. L’ALCALDE, Sgt.: Xico Tarrés Marí.”. 
Dictaminada favorablement, per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda l’aprovació de la proposta presentada. 
 
3.2.- Donat compte de la proposta de nous nomenaments de representants a òrgans 
col·legiats, del tenor literal següent: 
 “PROPOSTA DE NOUS NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ÒRGANS COL·LEGIATS 
Mitjançant la present i de conformitat al previst a l’article 38.c) del RD 2568/86 de 28 de 
novembre es proposa el nomenament del Sr. Joan Marí Muñoz, en substitució del Sr. Roque 
López Morcillo, com a president del Consell Municipal de Participació Ciutadana i com a 
representant al CP Can Misses, assumint la Presidència del Patronat Municipal d’Esports el Sr. 
Alcalde. 
Eivissa, 12 de febrer de 2007. LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PROGRESSISTA, Sgt.: 
Lurdes Costa Torres.”. 
Dictaminada favorablement, per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda l’aprovació de la proposta presentada. 
 
 
4t. Acords en execució del disposat a la Sentència núm. 971/2006 del TSJB, relatius a 
l’ordenança fiscal de llicències d’auto-taxi: 
 
Donat compte de la Sentència 971 de 21/11/2006 del TSJB, i vista la proposta d’acord del tenor 
literal següent: 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
ASUNTO: Dar cuenta del fallo de la Sentencia 971 de veintiuno de noviembre de dos mil seis, 
del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, procedimiento 
ordinario 1447/2002 , interpuesto por la Asociación de Asalariados del Taxi de la Ciudad de 
Ibiza contra la Ordenanza de las licencias de auto-taxis y vehículos de alquiler. 
Al estimar, de forma parcial, el recurso Contencioso-Administrativo y de acuerdo con la 
sentencia, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 
Primero.- Anular el artículo 5º, epígrafes primero y segundo, sin afectación a su tenor 
declarativo. Tampoco afecta la anulación al punto C) del epígrafe segundo. 
Segundo.- Ordenar la publicación de la parte dispositiva de la Anulación objeto de la 
Sentencia. 
Eivissa, 19 de febrero de 2007. Fdo: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora Delegada de Economía y 
Hacienda.”; dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per 
unanimitat, s’acorda l’aprovació de la proposta d’acord presentada. 
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5è. Proposta d’acord d’aprovació de l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per a la 
prestació dels serveis que ofereix el viver d’empreses del projecte Eivissa Crea: 
 
Donat compte de la proposta d’acord presentada del tenor literal següent: 
“PROPOSTA D’ACORD  APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE OFEREIX EL VIVER D’EMPRESES DEL PROJECTE 
EIVISSA CREA DE LA INICATIVA COMUNITÀRIA EQUAL 
De conformitat amb el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D. Leg. 
2/2004, de 5 de març, es proposa per part de l’equip de govern del Consistori l’implantació de 
l’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE 
OFEREIX EL VIVIER D’EMPRESES DEL PROJECTE EIVISSA CREA DE LA INICIATIVA 
COMUNITARIA EQUAL 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS QUE 
OFEREIX EL VIVER D’EMPRESES DEL PROJECTE EIVISSA CREA DE LA INICIATIVA 
COMUNITARIA EQUAL. 
Article 1. Fonament i naturalesa 
D’acord amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLH), l’Ajuntament estableix 
preus públics per la prestació de serveis en el Viver d’Empreses del Projecte Eivissa Crea 
Iniciativa Comunitària Equal amb el cofinançament del Fons Social Europeu, la Conselleria de 
Treball i Formació del Govern de les Illes Balears i el propi Ajuntament d’Eivissa. 
L’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança. 
Article 2. Concepte 
Fet imposable. Serveis del Viver d’Empreses. 
1.a Lloguer dels mòduls a les empreses de nova creació. 
1.b Ús de la sala d’usos múltiples. 
1.c Ingressos per realització de fotocòpies i utilització del Fax.  
Article 3. Subjecte Passiu  
Seran subjectes passius del preu públic d’aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques 
que sol·licitin i resultin beneficiàries del servei. 
Article 4. Quantia 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis. 
 Tarifes. ( Sense 16% IVA). 

Lloguer de mòduls al Viver d’Empreses:  
Mòduls 
Viver   0-6 mesos 7-12 

mesos 
13-18 
mesos 

19-24 
mesos 

Prorroga 
(6 mesos)

Núm. M2 Ocupació 7 € 10 € 14 € 19 € 26 € 
1 14,00  98,00 € 140,00 € 196,00 € 266,00 € 364,00 €
5 17,00   119,00 € 170,00 € 238,00 € 323,00 € 442,00 €
6 13,00   91,00 € 130,00 € 182,00 € 2476,00 € 338,00 €
7 17,00   119,00 € 170,00 € 238,00 € 323,00 € 442,00 €
8 23,00   161,00 € 230,00 € 322,00 € 437,00 € 598,00 €
10 18,00   126,00 € 180,00 € 252,00 € 342,00 € 468,00 €
11 18,00   126,00 € 180,00 € 252,00 € 342,00 € 468,00 €
12 18,00   126,00 € 180,00 € 252,00 € 342,00 € 468,00 €
13 26,00   182,00 € 260,00 € 364,00 € 494,00 € 676,00 €
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14 18,00   126,00 € 180,00 € 252,00 € 342,00 € 468,00 €
15 12,00   84,00 € 120,00 € 168,00 € 228,00 € 312,00 €
16 12,00   84,00 € 120,00 € 168,00 € 228,00 € 312,00 €

 
Utilització de la sala d’usos múltiples: 

Hores d’ús Tarifes  Estimació mensual hores Ingressos
0 a 3 hores 15 euros hora 8 hores 120,00 €
4 a 7 hores 14 euros hora 4 hores 56, 00 €
8 a 20 hores 12 euros hora 5 hores 60, 00 €
Mes de 20 hores 10 euros hora 3 hores 30, 00 €
  Total  266, 00 €

 
Realització de fotocòpies i utilització del Fax.  

 Tarifes Estimació mensual  
Ingressos per fotocòpies DIN 4 B/N 0,10 € 1000  mensuals  100,00 €

DIN 4 Color 1,10 €  100  mensuals  110,00 €
DIN 2 B/N 0,20 €  100  mensuals  20,00 €
DIN 2 Color 2.20 €    10  mensuals  22,00 €
  Subtotal 252,00 €
   
 Tarifes Estimació mensual 

Ingressos Fax  
0,50 euros 
per pag. 50 pàg. 25,00 €

    Subtotal 25,00 €
 

Article 5.  
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es presti o 
realitzi qualsevol dels serveis especificats a l’apartat anterior.  
El pagament del preu públic pel lloguer dels mòduls es realitzarà periòdicament cada trimestre 
la segona quinzena del segon mes.  
El pagament dels altres serveis o activitats es realitzarà mensualment. 
Als usuaris actuals del Viver d’empreses se’ls actualitzarà la situació a la nova reglamentació 
en un període màxim de 30 dies a contar des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança. 
Disposició Final.  
La present Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a  Eivissa, el    de    de   2000 
començarà a regir a partir del dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears en els apartats de:  
- Utilització de la sala d’usos múltiples,  
- Realització de fotocòpies i utilització del Fax.  
Les tarifes de lloguer de mòduls al Viver d’Empreses entrarà en vigor l’1 de novembre de 2007.  
Les tarifes restaran en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 
Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora Delegada d’Economia i Hisenda.”;  
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El Sr. Tomàs París, fa constar que hi ha un error a les dades de lloguer de mòduls, al mòdul 
núm. 6, columna 19-24 mesos, figura la quantitat de 2476,00 €, i l’import correcte que ha de 
constar és 247,00 €, havent-se de rectificar la quantitat de la proposta d’acord i del text de 
l’ordenança. 
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda l’aprovació de l’ordenança, amb la rectificació esmentada. 
 
 
6è. Proposta d’acord d’aprovació de les Normes de Règim Intern del viver d’empreses, 
Reglament contracte de cessió de mòduls i estudi financer del viver d’empreses del 
projecte Eivissa Crea: 
 
Donat compte dels diferents documents per regular el funcionament intern del Viver d’empreses 
del Projecte Eivissa Crea emmarcat dins la iniciativa comunitària Equal, i vista la proposta 
d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT  
El Projecte Eivissa Crea està emmarcat en la iniciativa comunitària Equal i té el cofinançament 
del Fons Social Europeu, la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears i 
l’Ajuntament d’Eivissa. Tenint com a entitats sòcies a PIMEEF, CAMBRA DE COMERÇ, 
ASSOCIACIÓ JOVES EMPRESARIS DE BALEARS, PLATAFORMA SOCIOSANITÀRIA 
d’Eivissa, UCTAIB, FUNDACIO DEIXALLES, ISBA SGR,  SA NOSTRA, LA CAIXA, CCOO, 
UGT, SERVICONSULT i UIB. 
Una de les actuacions més destacades és la creació del Viver d’Empreses, que és l’Acció 2.1 -  
Creació de l’estructura de suport als emprenedors, cessió d’ espais, i serveis comuns de 
suport. 
El Viver d’Empreses, és un espai físic on es combina l’oferta de locals en lloguer, formació, 
assessorament i prestació de serveis, tracta de cobrir les necessitats bàsiques de petites 
empreses, permetent millorar les seves expectatives de supervivència.  
Per tal de regular el funcionament intern del Viver d’empreses remetem a la comissió 
informativa els següents documents: 
• Normes de Règim Intern del Viver. 
• Reglament del Viver. 
• Contracte de cessió de mòduls en el Viver d’empreses. 
• Estudi Financer i Ordenança reguladora del preu públic. 
Pel present document sol·licitem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels diferents documents 
esmentats anteriorment, per tal de procedir al seu tràmit i a la seva conformitat, d’acord amb 
l’article 70.2 de la L.B:R.L permetent que les ordenances i reglaments entrin en vigor un cop 
aprovades definitivament per la Corporació i a partir de la data de publicació del text íntegre en 
el butlletí  oficial de la província transcorregut el plaç previst de conformitat amb l’article 103 de 
la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal de Regim Local de les Illes Balears en l’article 
65.2 de la citada llei. 
Atentament, 
Eivissa, 20 de febrer de 2007. VºBº  Cristina Ferrer Ferrer, Regidora d’Economia i Hisenda. 
Tomàs París Hidalgo, Responsable de Programes Europeus.” 
El Sr. París fa constar que, a l’esborrany del Contracte de cessió de mòduls, el 3r paràgraf de 
l’Estipulació Quarta s’ha d’adaptar a l’ordenança, havent-se de redactar de la següent manera: 
“El pagament del preu públic pel lloguer dels mòduls es realitzarà periòdicament cada trimestre 
la segona quinzena del segon mes. El LLOGATER/A, en aquest acte, complimenta document 
d’autorització bancària per la domiciliació de la renta mensual, així com qualsevol altre 
pagament que hagi d’efectuar en virtut del present Contracte”. 
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Dictaminada favorablement per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat, 
s’acorda l’aprovació dels següents documents: 
- Normes de Règim Intern del Viver. 
- Reglament del Viver. 
- Contracte de cessió de mòduls en el Viver d’empreses, amb la rectificació esmentada. 
- Estudi Financer. 
 
 
7è. Canvi de denominació, domicili social i modificació de l’objecte social de l’empresa 
prestatària del servei de manteniment de l’enllumentat públic: 
 
Donat compte de la comunicació d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“Visto escrito presentado con RE 28897, de 11 de diciembre de 2006 comunicando el cambio 
de denominación, cambio de domicilio social y modificación del objeto social de la entidad 
concesionaria del servicio de mantenimiento del alumbrado público del Ayuntamiento de 
Eivissa, antes denominada Mantenimiento de Obras y Servicios Eléctricos Catalanes, 
MOSECA, S.A., y ahora denominada CITELUM IBÉRICA, SA, con CIF A59087361, por la 
presente vengo en dar traslado del informe emitido por Secretaria General a los Servicios 
Económicos y al Pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. 
“ASUNTO: CAMBIO DE DENOMINACIÓN, DOMICILIO SOCIAL Y MODIFICACIÓN DEL 
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA. 
Visto el escrito formulado por el Sr. Juan Pons Gutiérrez-Armesto en nombre y representación 
de CITELUM IBÉRICA, S.A. (RGE 28897, de 11 de diciembre de 2006), en el que se comunica 
que, mediante escritura pública nº 1894/06 otorgada ante el Notaria de Esplugues de Llobregat 
D. Carlos Masiá Martí, y registrada en el Registro Mercantil, la empresa prestataria del servicio 
de mantenimiento del alumbrado público de Eivissa (MOSECA, SA), con CIF A59087361, ha 
procedido al cambio de denominación pasando a denominarse CITELUM IBÉRICA, SA, con 
traslado de domicilio social a Ronda Universidad 16, Bj, 08007 Barcelona, y modificación del 
objeto social, que no afecta a la continuidad de la prestación del contrato vigente con el 
Ayuntamiento de Eivissa. 
Procede, por tanto, la toma de razón de dichas modificaciones, comunicándolas a los servicios 
económicos y al Pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos. Eivissa, 19 
de enero de 2007. EL SECRETARIO ACCTAL., Joaquim Roca Mata”. 
Eivissa, 23 de enero de 2007. EL ALCALDE, Xico Tarrés Marí.”; dictaminada per la Comissió 
Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
 
8è. Proposta d’acord d’aprovació del Conveni de Col·laboració en matèria urbanística 
per a la conservació d’una casa pagesa denominada Can Casals: 
 
Donat compte del Conveni de col·laboració en matèria urbanística per a la conservació d’una 
casa pagesa denominada Can Casals, i vista la proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA D’ACORD 
Vista la documentació obrant a l’expedient incoat amb data 30 d’octubre de 2006 relatiu a la 
permuta que consta en el contingut de l’esborrany de conveni presentat el dia 9 d’agost de 
2006 (Reg. Entrada 18468) pel Sr. Francisco Javier Rodríguez López. 
Atès que de les actuacions practicades se’n desprèn la conveniència d’efectuar la permuta, 
prèvia modificació del Pla Parcial  del Polígon 28, a fi de poder conservar la casa pagesa 
denominada “Can Casals” i aconseguir les millores urbanístiques que consten a l’informe dels 
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Serveis Tècnics Municipals. 
Mitjançant el present es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració en matèria urbanística per a la conservació d’una 
casa pagesa denominada Can Casals, presentat pel Sr. Francisco Javier Rodríguez López amb 
data 9 d’agost de 2006 (Reg. Entrada 18468) amb les següents modificacions: 
a) A l’expositiu I, pàgina 2 s’hi ha d’introduir el paràmetre urbanístic de parcel·la mínima 600 
m2. 
b) A l’estipulació 2ª, pàgina 4, s’hi ha d’introduir el paràmetre urbanístic de parcel·la mínima 
de 600 m2. 
c) L’últim paràgraf de l’estipulació 3ª, pàgina 4, quedarà redactat de la següent forma: “En lo 
referente a los efectos exclusivamente tributarios, este Convenio será valorado según las 
normas fiscales, devengándose las cuotas que correspondan a cada parte conforme a la Ley 
vigente, satisfaciendo cada parte el importe que corresponda.” 
d)  A l’estipulació 4ª on diu Ajuntament ha de dir Consell Insular. 
SEGON.- Facultar al Regidor d’Urbanisme per a la signatura del Conveni i de quantes 
actuacions siguin necessàries per a l’execució del previst en el mateix. 
TERCER.- Que es notifiqui el present acord a l’interessat. 
Eivissa, 16 de febrer de 2007. EL REGIDOR D’URBANISME, Sgt.: Vicente Torres Ramón.”; 
dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la proposta d’acord 
presentada. 
Intervencions: 
Sr. Comas: Diu que el seu vot serà favorable. 
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
9è. Explotació de l’aparcament subterrani situat a la parcel·la de sa Colomina: 
Donat compte de l’expedient per a la concessió administrativa del garatge subterrani denominat 
“Sa Colomina” en règim d’ús exclusiu per a residents, i vista la proposta d’acord del tenor literal 
següent: 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Iniciatives 
Municipals de Vila S.A. ( IMVISA ) de fecha 22 de junio de 2004, relativo a la selección de socio 
para la constitución de una empresa de economía mixta para la gestión y ejecución urbanística 
de la remodelación urbana del centro de Eivissa, entorno Sa Graduada, así como de la 
posterior constitución, en fecha 29 de junio de 2004, de la Sociedad Iniciatives i 
Transformacions Urbanes S.A ( ITUSA ), se ha llevado a cabo la construcción de la edificación 
consistente en un aparcamiento subterráneo situado en las calles Vicente Serra y Canarias, 
denominado “Sa Colomina”. 
Para la explotación y aprovechamiento lucrativo de dicho aparcamiento, la administración 
municipal, dada la falta de experiencia en esta materia, ha procedido a contratar un experto en 
la materia de concesiones administrativas de garajes subterráneos en régimen de uso 
exclusivo de residentes para elaborar los cuatro documentos que se someten a la aprobación 
por parte del Pleno municipal, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el reglamento 
de uso de régimen interior del garaje subterráneo denominado Sa Colomina en régimen de uso 
exclusivo para residentes, el modelo de contrato administrativo de cesión de derecho de uso de 
una plaza de garaje y el título concesional. 
En el pliego se regula los derechos de los usuarios a la utilización privativa del aparcamiento 
por cuarenta años, las definiciones, el régimen jurídico patrimonial, el procedimiento para la 
adjudicación de las plazas, los requisitos, el orden de prioridad, la publicidad y la información, 
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la presentación de solicitudes, la admisión, el precio y el orden de adjudicación y elección de 
plazas.  
Una vez regulada las adjudicaciones se define cómo se podrán trasmitir y el régimen de uso de 
los aparcamientos residentes y la constitución de la comunidad de usuarios.  
Significar que los criterios utilizados para solicitar y adjudicar plazas son los habituales en estos 
casos, estableciendo una área de influencia amplia de forma rectangular cuyos lados son: C/ 
San Cristófol, C/ Fray Vicente Nicolás y C/ Obispo Huix, C/ Baleares y la Avda. España, 
englobando zonas de edificios antiguos  que no disponen de dotación de aparcamientos y 
dejando fuera ámbitos que serán cubiertos por los futuros aparcamientos a construir dentro las 
previsiones de la modificación puntual “Eivissa Centre “, así como el ámbito cercano al 
aparcamiento a construir en la Calle Murcia. 
Dentro de los grupos de prioridad establecidos, la elección de las plazas se realizará por 
sorteo. 
En relación con el precio de cesión de la concesión, 17.900 €, su determinación se ha hecho en 
base a incluir todos los costes inherentes a la ejecución y explotación de los aparcamientos, 
teniendo en cuenta que la empresa mixta ITUSA que ha ejecutado la obra percibirá el importe 
que le corresponde por la ejecución de las obras y un 4% de beneficio sobre el precio de venta, 
al ser este porcentaje el que constaba en la oferta del concurso para la selección de socio 
privado y posterior constitución de sociedad de economía mixta. 
Para la materialización de todo lo anterior se propone encomendar la gestión de la explotación 
del aparcamiento a la sociedad municipal IMVISA al estar capacitada la sociedad municipal de 
conformidad a lo previsto al articulo 2 h) de los Estatutos. 
A la vista de lo anterior se propone al PLENO de la Corporación la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:  
PRIMERO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en la 
concesión administrativas del garaje subterráneo denominado “Sa Colomina” en régimen de 
uso exclusivo de residentes. 
SEGUNDO.- Aprobar el Reglamento de uso de régimen interior del garaje subterráneo 
denominado “Sa Colomina” en régimen de uso exclusivo para residentes. 
TERCERO.- Aprobación del modelo de contrato administrativo de cesión del derecho de uso de 
una plaza de garaje en el aparcamiento de “Sa Colomina” y del modelo de título concesional a 
expedir por el Ayuntamiento. 
CUARTO.- Encomendar a la Sociedad Municipal Iniciatives Municipals de Vila S.A la gestión de 
la explotación del aparcamiento subterráneo “ Sa Colomina “ en los términos previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado. 
QUINTO.- La encomienda  a la sociedad IMVISA y el inicio de los trámites previstos en el 
pliego quedan condicionados a la puesta a disposición al Ajuntament d’Eivissa del 
aparcamiento. 
Eivissa a 19 de febrero de 2007. Sgt. Vicente Torres Ramón”. 
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la proposta 
d’acord presentada. 
Intervencions: 
Sr. Díaz: En primer lloc s’alegren que la seua proposta de règim d’adjudicació de les places es 
faci en concessió. Han optat per la solució més raonable a fi que l’Ajuntament no perdi 
propietat. En principi tot el procediment que aprovaran avui considera que en realitat són tres 
coses i haurien d’haver-se tractat de manera separada. La primera és la recepció de les obres. 
Els sembla bé, ja que els serveis tècnics consideren que està en condicions de recepcionar-se. 
Considera que el millor seria no fer res abans de tenir la llicència d’activitat de l’aparcament. En 
segon lloc els sorprèn la forma en que s’atorgarà el règim de concessió. No entenen la 
intervenció de l’empresa pública per enmig. 
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La solució més senzilla hagués estat que l’Ajuntament com a tal, a través d’algun òrgan 
col·legiat, atorgués les concessions a petició dels usuaris. No millora res la situació el fet que hi 
intervengui IMVISA, i que fins i tot hi pot haver un cert perill per la manera en que estan 
redactades les clàusules per a l’adjudicació de les places. Ha de cridar l’atenció sobre l’informe 
econòmic redactat per l’economista Sr. Antonio Torres Riera on es diu que manifesta les seues 
reserves davant del fet de si estan veritablement davant d’una concessió d’un servei públic, 
precisament pel fet que la concessió de les llicències no es faci a través d’un òrgan municipal, 
sinó  a través de l’empresa IMVISA. El plec de condicions d’adjudicacions està mancat de les 
garanties de l’adjudicació d’una concessió de caràcter administratiu. En cap moment s’estableix 
quin és l’òrgan dins l’empresa que adjudicarà les places. En principi el Grup Popular troba el 
problema que no s’estableix la forma del pagament de la recepció de l’obra. Tal vegada no 
sigui objecte d’aquest ple dir com s’ha de pagar, però seria interessant saber qui es farà càrrec 
dels costos addicionals, del quals es farà càrrec ITUSA. Demanen que se substitueixi el paper 
d’IMVISA pel d’un òrgan col·legiat per part de l’Ajuntament. En cas que no estiguessin d’acord 
amb això, bastaria que es decidís dins d’IMVISA qui seria l’encarregat d’atorgar les 
concessions. Introduirien també una precisió al plec de condicions, que seria blindar un poc la 
possibilitat de transmissió de la concessió durant un termini de temps determinat, ja que es 
tracta d’una oferta limitada als veïns i comerciants pròxims per evitar moviments especulatius 
durant els primers cincs anys. Amb aquestes tres premisses el seu vot seria favorable. 
Sr. Torres: Vol recordar al Sr. Díaz que allò que porten al ple és el plec de clàusules 
administratives per a la concessió de les places d’aparcament. La raó per la qual IMVISA 
intervé és degut a què es tracta d’una empresa pública, que té un Consell d’Administració i per 
tant allò que decideixi el Consell d’Administració és, per delegació, el que decideix aquest ple. 
Com es pagarà l’obra tampoc és l’objecte de debat en aquest moment. El punt a debatre és el 
plec de condicions, i pel que es veu no hi ha objeccions per part del Grup Popular.  
Sr. Díaz: Ell ha tractat el tema de la recepció de les obres i la donació en règim de concessió 
dels aparcaments, i fins aquí consideren que estan dins de l’ordre del dia. Considera que és el 
normal. No estan d’acord amb les clàusules del plec de concessió, ja que han demanat un 
règim transitori mitjançant el qual durant els primers anys la transmissió només es pugui fer al 
mateix preu que el pagat per l’usuari, a fi d’evitar l’especulació. Quan es tracta d’unes places 
destinades a solucionar el problema d’un barri, el més lògic és que si hi ha una discriminació 
positiva per als vesins, que s’eviti l’especulació. Ells el que busquen és transparència en 
l’adjudicació. A més demanen que sigui el Consell d’Administració qui fixi quins seran els 
adjudicataris, ja que el Consell d’Administració té una representació major, i per tant ofereix 
més garanties a l’usuari. Introduir aquestos canvis retardaria només el procés una setmana. 
Tenen el seu recolzament sempre que no s’iniciï el procediment de concessió fins que es 
tengui la llicència d’activitat i que la decisió de les adjudicacions es ratifica per part d’un òrgan 
col·legiat i s’estableixi una clàusula de protecció per evitar moviment d’especulació. 
Sr. Tarrés: No es pot confondre el que ha de decidir el Consell d’Administració d’IMVISA i el 
que s’ha de decidir al Ple. Existeix una delegació del Ple perquè sigui el Consell d’Administració 
d’IMVISA qui decideixi aquestes coses, i de fet s’està treballant en aquesta línia. El Sr. Díaz 
porta un tema que al Consell d’Administració es parlarà. En el seu moment es van establir 
mesures al plec de condicions perquè no es pugui especular. Hauran de tenir tots el informes 
que els avalin sobre això. 
Sr. Torres:  S’havia oblidat de contestar-li en relació a la llicència d’activitats. La llicència 
d’activitats fa vuit mesos que està al Consell pendent d’aprovació. Per una altrapart, diu que ja 
que parlen de compromisos, el Sr. Díaz podria donar la cara davant del Consell perquè aquesta 
llicència d’activitats es doni quant abans. Pel que fa a les clàusules de salvaguarda, diu que no 
hi ha cap problema, però si el Sr. Díaz s’ha llegit el plec de condicions diu que hi ha prou 
clàusules de salvaguarda sense necessitat d’introduir-ne cap altra. Si vol introduir-ne una de 
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nova, creu que no hi cap problema. Quant a quin és l’òrgan de decisió dins IMVISA ha estat 
sempre el Consell d’Administració. Per tant no veu on hi ha d’haver cap discussió. 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat, per unanimitat introduint-se les següents modificaions: 
“Durant el primer any de duració de la concessió, es fixa com a preu màxim per als supòsits de 
transmissió, el previst a la clàusula 2.7 a) del Plec. 
El preu màxim de transmissió durant els 4 anys següents serà el resultant d’aplicar al preu 
màxim de l’any anterior la variació percentual que experimenti l’Index de Preus al Consum de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació a l’any anterior més un punt percentual”. 
I a la clàusula 1.4.3 s’hi introdueixi el següent paràgraf: 
“Siendo el órgano competente para la realización de las funciones que el pliego preve en la 
cláusulas 2.5 y 2.10, el Consejo de Administración de la misma u órgano a quien delegue.” 
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat, amb les modificacions del plec de condicions 
citades anteriorment. 
 
 
10è. Rectificació Inventari Municipal de Béns a 31-12-05: 
 
Donat compte de la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns a 31.12.2005, i vist l’informe 
emès per Secretaria General del tenor literal següent: 
“ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS A 31.XII.05. 
De conformitat amb l’Art. 33 del RD. 1372/86 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals, procedeix verificar les variacions hagudes a l’Inventari Municipal al 
llarg de l’exercici 2005 i detall del qual s’especifica en els informes adjunts (informe i memòria 
explicativa). En el mateix sentit, l’article 132.2 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal 
i de règim local estableix que l’Inventari ha de ser objecte d’actualització continuada, sense 
perjudici que s’hagi de rectificar anualment i que s’hagi de comprovar cada vegada que es 
renovi la Corporació. 
Les variacions registrades donen el resultat que es reflexa en el següent resum: 
Epígraf 1 A.- IMMOBLES URBANS: 
Existències a 31-12-04................................................ 39.232.010,27 € 
Altes en 2.005 .............................................................   4.619.157,49 € 
 sumen .......................................................... 43.851.167,76 € 
Baixes en 2.005 ............................................................. _   363.975,55 € 
               TOTAL EPÍGRAF  ....................................... 43.487.192,21 € 
               ================================================================ 
Epígraf 1 B.- IMMOBLES RÚSTICS: 
Existències a 31-12-04 ................................................  6.114.931,39 € 
Altes en 2.005 .............................................................. _______ 0,00 € 
 sumen .......................................................... 6.114.931,39 € 
Baixes en 2.005 ............................................................. _______ 0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF  .......................................  6.114.931,39 € 
               ================================================================ 
Epígraf 1 C.- VIES PÚBLIQUES: 
Existències a 31-12-04 ................................................. 23.091.412,21 € 
Altes en 2.005 ............................................................... __ 260.000,00 € 
 sumen ........................................................... 23.351.412,21 € 
Baixes en 2.005 .............................................................. __            0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ........................................ 23.351.412,21 € 
               ================================================================ 
Epígraf 2.- DRETS REALS: 
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Existències a 31-12-04 ................................................. 4,14 € 
Altes en 2.005 ............................................................... __13,00 € 
 sumen ............................................................     17,14 € 
Baixes en 2.005 ............................................................... ___0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ..........................................     17,14 € 
               ================================================================ 
Epígraf 3.- MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC, ASTÍSTIC O DE GRAN VALOR: 
Existències a 31-12-04 ...................................................     388.016,76 € 
Altes en 2.005 ................................................................. ____       0,00 € 
 sumen ..............................................................     388.016,76 € 
Baixes en 2.005 ................................................................. _______ 0'00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ...........................................     388.016,76 € 
               ================================================================ 
Epígraf 4 A.- VALORS MOBILIARIS: 
Existències a 31-12-04 ....................................................  2.460.500,00 € 
Altes en 2.005 ..................................................................                 0,00 € 
 sumen ...............................................................  2.460.500,00 € 
Baixes en 2.005 ................................................................. __           0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ............................................  2.460.500,00 € 
               ================================================================ 
Epígraf 4 B.- CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL: 
Existències a 31-12-04 ..................................................... 0,00 € 
Altes en 2.005 ................................................................... ___0,00 € 
 sumen ............................................................... 0,00 € 
Baixes en 2.005 .................................................................. ___0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ............................................ 0,00 € 
               ================================================================ 
Epígraf 5.- VEHICLES: 
Existències a 31-12-04 .....................................................     468.972,74 € 
Altes en 2.005 ................................................................... ___40.495,84 € 
 sumen ................................................................     509.468,58 € 
Baixes en 2.005 .................................................................. ___         0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ............................................     509.468,58 € 
               ================================================================ 
Epígraf 6.- SEMOVENTS: 
Existències a 31-12-04 ..................................................... 0,00 € 
 Sense variacions......................................................... ___0,00 € 
 TOTAL EPIGRAF ........................................... 0,00 € 
 ==================================================== 
Epígraf 7.- MOBLES NO COMPRESOS EN ELS ANTERIORS ENUNCIATS: 
Existències a 31-12-04 .....................................................  3.318.201,05 € 
Altes en 2.005 ................................................................... __291.615,49 € 
 sumen ...............................................................  3.609.816,54 € 
Baixes en 2.005 .................................................................. _______ 0,00 € 
               TOTAL EPÍGRAF ............................................  3.609.816,54 € 
               ================================================================ 
Epígraf 8.- BÉNS I DRETS REVERTIBLES: 
Existències a 31-12-04 ......................................................       722.245,13 € 
Altes en 2.005 .................................................................... _______0,00 € 
 sumen ................................................................    722.245,13 € 
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Baixes en 2.005 .................................................................. _______0,00 € 
                   TOTAL EPÍGRAF ............................................    722.245,13 € 
                  =============================================================== 
L’òrgan competent per a la seua aprovació és el Ple de la Corporació, havent-se de remetre, 
una vegada aprovat, a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, de conformitat amb l’Art. 32 del R.B. i 132 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, 
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears 
El detall de cada un dels béns afectats consta en cada una de les fixes individuals i expedients 
causants d’alta o baixa. 
De la qual cosa tenc l’honor d’informar a Eivissa, vuit de febrer de dos mil set. EL SECRETARI-
ACCTAL., Sgt.: Joaquim Roca Mata.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa 
d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda l’aprovació de la rectificació de l’Inventari de 
Bens a 31 de desembre de 2005. 
 
 
11è. Memòria de Secretaria any 2005: 
 
Donat compte de la Memòria de Secretaria, corresponent a l’exercici de 2005, redactada en 
compliment de l’art. 149 del RD 2568/86, de 28 de novembre; dictaminada per la Comissió 
Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
 
12è. Mocions amb proposta d’acord: 
 
 No se’n presentaren. 
 
 
13è. Decrets i comunicacions: 
 
13.1.- Donat compte de la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Balears, recaiguda en els recursos contenciosos administratius 
acumulats 526, 529, 530, 952 i 1166 de 2003, seguits com a demandants, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Baleares i el Sr. Francisco de Utrilla Sánchez-Cañete, contra els següents 
acords:  
Ple del Consell de 17 de febrer de 2003, pel qual s’aprova definitivament la modificació puntual 
del Pla General d’Eivissa, contenciós núm. 530 de 2003. 
Ple de l’Ajuntament de 21 de febrer de 2003, pel qual s’aprovava inicialment la relació de béns i 
drets afectats per l’expropiació del solar situat en el carrer Pere Francés, núm. 26,28 i 30, 
cantonada carrer Cabrera, s’obri informació pública I se sol·licita la declaració d’urgència –
antiga plaça de bous-, contenciosos núm. 526 i 529 de 2003. 
Ple de l’Ajuntament de 5 de juny de 2003, pel qual s’aprova definitivament la relació de béns i 
drets d’aquesta expropiació, contenciós núm. 1166 de 2003. 
I Acord del Consell de Govern de 13 de juny de 2003, pel qual es declara la urgència de 
l’expropiació abans indicada, contenciosos núm. 529 i 952 de 2003. 
Desestimant els cinc recursos acumulats. El Ple en queda assabentat per unanimitat. 
 
13.2.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del RDL. 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, 
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dins del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent, núm. exp. 
18/2006: 

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

 
PARTIDES A INCREMENTAR:  
 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT

1210-15100 Gratificacions adm.gral 12.111,34
1212-15100 Gratificacions informàtica 2.826,12
1213-150 Productivitat premsa 0,01
1213-16000 Seg.social func.premsa 30,07
1216-150 Productivitat projectes europeus 540,93
222-15100 Gratificacions policia 95.453,03
3132-150 Productivitat pla drogues 0,03
3133-150 Productivitat personal PPB 0,08
3134-150 Productivitat escoleta 0,01
3135-150 Productivitat prog.assistencials 0,04
431-15100 Gratificacions neteja edificis 1.001,34
433-15100 Gratificacions jardins 2.952,56
443-15100 Gratificacions cementeris 3.018,76
4511-150 Productivitat cultura 0,01
4511-15100 Gratificacions cultura 3.889,40
4511-16000 Seg.social func.cultura 641,29
4514-150 Productivitat Can Ventosa 244,35
4514-15100 Gratificaciones Can Ventosa 5.230,79
4520-150 Productivitat festes 0,01
4520-15100 Gratificacions festes 297,31
4520-16000 Seg.social func.festes 1.583,33
453-15100 Gratificacions patrimoni 1.656,16
454-15100 Gratificacions biblioteca 5.699,04
4550-16000 Seg.social func.joventut 406,82
463-150 Productivitat partic.ciutadana 0,02
624-15100 Gratificacions caner 1.795,94

  TOTAL 139.378,79
 

PARTIDES A MINORAR: 
 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT
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1210-120 Retribucions bàsiques admó.general 43.925,76
222-120 Retribucions bàsiques policia 60.000,00
222-16000 Seg.social policia 35.453,03

  TOTAL MINORACIONS 139.378,79
 

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, 13 de desembre 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, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 

 
13.3.- 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 inicial + ampliacions aprovada total 
------------------------ --------------------------- ------------- -------- 
 1211-83000 189.367,44 24.965,04 214.332,48 
 222-22707 467.300,00 121.175,80 588.475,80 
 611-22707 721.607,98 49.947,56 771.555,54 
TOTAL AMPLIACIONS  196.088,40 
================================================== 
Introduint-se en el Pressupost d’ingressos les següents modificacions: 
Concepte Pressupost Previsió Pressupost Increment Total 
Ingressos afectats inicial + ampliacions consignació consignació 
---------------------------- --------------------------- ---------------- ---------------- 
 83000 189.367,44 24.965,04 214.332,48 
 31004 437.000,00 121.175,80 558.175,80 
 392 269.582,47 49.947,56 319.530,03 
TOTAL IGUAL A LES AMPLIACIONS  196.088,40 
==================================================== 
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, 29 de desembre de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Luisa María Fernández Bayón, Secretària Acctal.”. 
Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar 
assabentats. 
 
13.4.- Donat compte de decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del RDL. 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, 
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dins del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent, núm. exp. 
18/2006:: 

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 TOTAL
GRUP FUNCIÓ 1: 
111-22601 Atencions protocolàries òrgans govern 26.814,00
111-22608 Despeses viatges òrgans govern 9.814,96
1210-215 Conservació mobiliari adm.gral. 4.920,00
1210-22000 Material oficina adm.gral. 15.000,00
1210-22001 Premsa, revistes i llibres adm.gral. 1.000,00
1210-22201 Comunicacions postals adm.gral. 44.219,00
1210-224 Assegurances adm.gral 13.697,00
1210-22602 Publicitat i propaganda adm.gral. 6.430,00
1210-22603 Despeses jurídiques adm.gral. 10.208,00
1211-22707 Treballs altres empreses personal 782,00
1211-233 Altres indemnitzacions tribunals 4.147,36
1216-22608 Despeses viatges projectes europeus 6.283,00
TOTAL GRUP FUNCIÓ 1................................................... 143.315,32
GRUP FUNCIÓ 2: 
222-212 Manteniment edifici policia 8.792,00
222-213 Reparació maquinària policia 0,02
222-214 Reparació material transport policia 5.335,00
222-233 Altres indeminitzacions policia 148,87
222-623 Maquinària i instal.policia 11.790,00
222-624 Elements transport policia 1.120,30
223-214 Reparació material transport prot.civil 726,00
TOTAL GRUP FUNCIÓ 2................................................... 27.912,19
GRUP FUNCIÓ 3: 
3130-212 Manteniment edificis benestar social 14.003,00
3130-48001 Aportació ajudes llibres de text 35.100,00
3130-48903 Aportació conveni llars infants 300,00
3130-625 Mobiliari i estris benestar social 403,00
3133-625 Mobiliari i estris PPB 240,30
3230-623 Maquinària i instal.Equal E-Crea 2.670,00
3230-625 Mobiliari i estris Equal E-Crea 16.756,00
TOTAL GRUP FUNCIÓ 3................................................... 69.472,30
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GRUP FUNCIÓ 4: 
413-22700 Neteja accions públiques rel.salut 736,00
433-21000 Reparació i conservació jardins 11.100,00
443-212 Manteniment edificis cementeris 652,00
4450-214 Reparació material transport medi ambient 336,00
4450-22606 Reunions i conferències medi ambient 3.895,00
4450-22707 Treballs altres empreses Agenda Local 21 1.005,00
4451-60100 Altres inversions platges 200,00
4514-22706 Programació cultural Can Ventosa 10.193,00
4520-625 Mobiliari i estris festes 2.784,00
453-682 Inversions patrimoni històric 8.180,00
454-219 Altre immobilitzat material biblioteca 1.358,00
454-22001 Premsa, revistes i llibres biblioteca 16.300,00
454-22601 Atencions protocolàries biblioteca 5.780,00
454-22602 Publicitat i propaganda biblioteca 17.220,00
454-625 Mobiliari i estris biblioteca 198,00
4550-22602 Publicitat i propaganda joventut 6.000,00
4550-22706 Estudis i treballs tècnics joventut 9.530,00
463-212 Manteniment edificis partic.ciutadana 10.855,00
463-22601 Atencions protocolàries partic.ciutadana 3.241,00
463-22602 Publicitat i propaganda partic.ciutadana 1.337,00
463-22606 Activitats barris partic.ciutadana 14.000,00
463-22607 Festes partic.ciutadana 4.335,00
463-625 Mobiliari i estris partic.ciutadana 920,70
464-22608 Despeses viatges voluntariat 966,00
TOTAL GRUP FUNCIÓ 4................................................... 131.121,70
GRUP FUNCIO 5: 
511-21000 Reparació i conservació vies públiques 36.153,00
TOTAL GRUP FUNCIÓ 5................................................... 36.153,00
GRUP FUNCIÓ 6: 
621-22706 Estudis i treballs tècnics comerç 610,00
622-212 Manteniment edificis mercats 11.075,00
622-213 Reparació maquinària mercats 9.478,00
622-22100 Subministrament elèctric mercats 3.678,00
622-22108 Submin.productes neteja mercats 568,00
TOTAL GRUP FUNCIÓ 6................................................... 25.409,00
TOTAL INCREMENTS....................................................... 433.383,51
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PARTIDES A MINORAR: 
PARTIDA DENOMINACIÓ TOTAL
GRUP FUNCIÓ 1: 
111-110 Retribucions personal eventual gabinet 29.000,00
111-16002 Seg.social eventual organs govern 29.000,00
1210-121 Retribucions complem.adm.gral. 50.000,00
1210-16000 Seg.social funcionaris adm.gral. 10.000,00
1212-120 Retribucions bàsiques informàtica 10.000,00
1212-121 Retribucions complem.informàtica 15.315,32
TOTAL GRUP FUNCIÓ 1................................................... 143.315,32
GRUP FUNCIÓ 2: 
222-121 Retribucions complementàries policia 20.000,00
222-14100 Altre personal policia turística 7.912,19
TOTAL GRUP FUNCIÓ 2................................................... 27.912,19
GRUP FUNCIÓ 3: 
3133-121 Retrib.complementàries personal PPB 1.146,30
3133-16000 Seg.social funcionaris PPB 3.100,00
3134-120 Retribucions bàsiques personal escoleta 5.400,00
3134-121 Retribucions complem.personal escoleta 5.300,00
3133-22605 Ajudes assistencials PPB 35.100,00
3230-22000 Material oficina Equal E-Crea 900,00
3230-22001 Material didàctic Equal E-Crea 2.000,00
3230-22002 Material inform.no invent.Equal E-Crea 1.500,00
3230-221 Subministraments Equal E-Crea 2.000,00
3230-222 Comunicacions Equal E-Crea 2.000,00
3230-22606 Reunions i conferències Equal E-Crea 2.026,00
3230-22707 Treballs altres empreses Equal E-Crea 9.000,00
TOTAL GRUP FUNCIÓ 3................................................... 69.472,30
GRUP FUNCIÓ 4: 
431-13000 Personal laboral neteja edificis 27.300,00
431-16000 Seg.social laboral neteja edificis 23.500,00
434-13000 Personal laboral enllumenat 14.900,00
443-120 Retribucions bàsiques cementeris 6.100,00
4450-16000 Seg.social funcionaris medi ambient 3.200,00
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454-120 Retribucions bàsiques arxiu/biblioteca 10.400,00
454-121 Retribucions complem.arxiu/biblioteca 21.400,00
454-16000 Seg.social funcionaris arxiu/biblioteca 6.700,00
442-22700 Neteja viària i recollida fems 17.621,70
TOTAL GRUP FUNCIÓ 4................................................... 131.121,70
GRUP FUNCIÓ 5: 
511-121 Retribucions complem.vies públiques 6.153,00
511-13000 Personal laboral vies públiques 30.000,00
TOTAL GRUP FUNCIÓ 5................................................... 36.153,00
GRUP FUNCIÓ 6: 
611-121 Retribucions complem.adm.financera 25.409,00
TOTAL GRUP FUNCIÓ 6................................................... 25.409,00
TOTAL MINORACIONS...................................................... 433.383,51

 

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 RD. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 18 de desembre  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, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
13.5.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del RDL. 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, núm. exp. 
33/2006:: 

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 TOTAL

GRUP FUNCIÓ 1: 

1210-22603 Despeses jurídiques adm.general 7.114,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 1................................................... 7.114,00

GRUP FUNCIÓ 2: 

222-212 Manteniment edifici policia 933,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 2................................................... 933,00

GRUP FUNCIÓ 3: 

3130-624 Elements de transport benestar social 1.500,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 3................................................... 1.500,00
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GRUP FUNCIÓ 4: 

422-22706 Estudis i treballs tècnics educació 2.353,00

433-21000 Reparació i conservació jardins 136,00

4450-22606 Reunions i conferències medi ambient 1.050,00

4550-22706 Estudis i treballs tècnics joventut 803,00

463-22606 Programes activitats als barris 442,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 4................................................... 4.784,00

GRUP FUNCIÓ 5: 

511-21000 Reparació i conservació vies públiques 51.560,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 5................................................... 51.560,00

GRUP FUNCIÓ 6: 

622-22108 Submin.productes neteja mercats 233,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 6................................................... 233,00

TOTAL INCREMENTS....................................................... 66.124,00
 

PARTIDES A MINORAR: 

PARTIDA DENOMINACIÓ TOTAL

GRUP FUNCIÓ 1: 

1213-22707 Treballs altres empreses premsa 7.114,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 1................................................... 7.114,00

GRUP FUNCIÓ 2: 

222-16000 Seg.Social policia 933,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 2................................................... 933,00

GRUP FUNCIÓ 3: 

3130-22602 Publicitat i propaganda benestar social 1.500,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 3................................................... 1.500,00

GRUP FUNCIÓ 4: 

442-22700 Neteja viària i recollida fems 4.784,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 4................................................... 4.784,00

GRUP FUNCIÓ 5: 

511-120 Retribucions bàsiques vies públiques 13.200,00

511-15100 Gratificacions vies públiques 1.860,00
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511-16000 Seg.social funcionaris vies públiques 21.000,00

511-16001 Seg.social laboral vies públiques 15.500,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 5................................................... 51.560,00

GRUP FUNCIÓ 6: 

611-16000 Seg.social adm.financera 233,00

TOTAL GRUP FUNCIÓ 6................................................... 233,00

TOTAL MINORACIONS...................................................... 66.124,00
 

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, 29 de desembre  de 2006. L’ALCALDE, PD. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Luisa María Fernández Bayón.”. Dictaminat per la 
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
13.6.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 34/2006, de generació de crèdits 
per ingressos, per import d’UN MILIÓ DOS-CENTS VUITANTA-CINC MIL CENT TRENTA 
EUROS AMB VUIT CENTIMS (1.285.130,08 €), 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 l’aportació IMSERSO taxis adaptats, 
aportació IBAVI remodelació pista atletisme Can Misses i aportacions de GESA i CLH a les 
obres de l’av.8 d’agost, 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 
--------------------------------       --------------------       ----------------------                   --------------------- 
142006 0,00 12.000,00 12.000,00 
175100 0,00 360.607,20 360.607,20 
1770 1,00 912.522,88 912.523,88 
                                                                                --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS..............      1.285.130,08 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
 1210-48902 0,00 12.000,00 12.000,00 
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 432-60101 1.175.394,21 912.522,88 2.087.917,09 
 4521-61100 780.000,00 360.607,20 1.140.607,20 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS.....................................................................1.285.130,08 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, 29 de desembre de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: Luisa María Fernández Bayón, Secretària 
Acctal.”. Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda 
quedar assabentats. 
 
13.7.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del RDL. 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 del Patronat del Museu d’Art Contemporani, 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
  
4512-21901 Restauració obres d’art MACE........................................ 6.245,00
4512-22602 Publicitat i propaganda MACE........................................ 9.537,00
  
 TOTAL INCREMENTS.................................................... 15.782,00

 
PARTIDES A MINORAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
4512-130 Personal laboral MACE................................................... 15.782,00
  
 TOTAL MINORACIONS.................................................. 15.782,00

 
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, 29 de desembre de 2006. EL PRESIDENT, P.D. Sgt.: Lurdes Costa Torres, Regidora 
Delegada. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Luisa María Fernández Bayón, Secretària Acctal.”; 
la Comissió es dóna per assabentada. 

 
13.8.- 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 MIL 
SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS (1.638,00 €) dins del vigent Pressupost del Patronat 
Municipal de Música per a l’any 2006. 
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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 dels concerts del 
Cicle d’Intèrprets Eivissencs i Sta. Cecília, 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 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- ------------------- 
 1399 8.000,00 1.638,00 9.638,00 
  --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS.............. 1.638,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
 4513-489 0,00 1.638,00 1.638,00 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS.............................................................. 1.638,00 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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, 29 de desembre de 2006. EL PRESIDENT, P.D. Sgt.: Lurdes Costa Torres, Regidora 
Delegada. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: Luisa María Fernández Bayón, Secretària 
Acctal.”. Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda 
quedar assabentats. 
 
13.9.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del RD.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
4513-22601 Atencions protocolàries Patronat Música........................ 1.706,00
4514-213 Reparació instruments banda música............................. 4.330,00
4514-22104 Subministrament vestuari banda música........................ 315,00
4514-223 Transports banda música................................................ 938,00
4514-230 Dietes col·laboradors banda música............................... 9.895,00
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4514-22707 Treballs assistència tècnica banda música..................... 1.933,00
4516-22706 Professors Escola de Música.......................................... 3.415,00
4517-22608 Despeses viatges Orquestra Simfònica.......................... 475,00
4517-22706 Serveis músics Orquestra Simfònica.............................. 2.280,00
 TOTAL INCREMENTS.................................................... 25.287,00

 
PARTIDES A MINORAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
4513-130 Personal  laboral Patronat Música.................................. 7.100,00
4513-13001 Endarreriments residència 2004-2005............................ 250,00
4513-150 Productivitat personal Patronat Música........................... 9.350,00
4513-151 Gratificacions personal Patronat Música......................... 3.570,00
4513-16000 Seg.Social Patronat Música............................................ 3.475,00
4515-22706 Estudis i treballs tècnics cor............................................ 1.542,00
 TOTAL MINORACIONS.................................................. 25.287,00

 
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, 29 de desembre de 2006. EL PRESIDENT, P.D. Sgt.: Lurdes Costa Torres, Regidora 
Delegada. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Luisa María Fernández Bayón, Secretària Acctal.”. 
Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar 
assabentats. 

 
13.10.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- Vist l’expedient relatiu a les modificacions de crèdit dins del vigent Pressupost del 
Patronat Municipal d’Esports 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 del Patronat Municipal d’Esports vigent que es relacionen, i que tenen caràcter 
d’ampliables. 
Partida ampliable Crèdit pressupostari Ampliació  Crèdit 
vigent pressupost inical + ampliacions aprovada total 
------------------------ --------------------------- ------------- -------- 
 4521-83000 1,00 9.983,30 9.984,30 
 
TOTAL AMPLIACIONS  9.983,30 
==================================================== 
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 9.983,30 9.984,30 
 
TOTAL IGUAL A LES AMPLIACIONS  9.983,30 
==================================================== 
Sent aquesta resolució ferm i executiva, sense necessitat d’ulteriors tràmits, per tant es 
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procedirà per part dels Serveis Econòmics a introduir les modificacions de crèdits, amb efectes 
immediats. 
Eivissa, 29 de desembre de 2006. EL PRESIDENT, Sgt.: Roque Lopez Morcillo, President 
Patronat Esports. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: José Boned Homobono, Secretari Patronat 
Esports.”. Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 

 
13.11.- 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 
CATORZE MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS (14.236,04 €) 
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: 
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats d’aportacions econòmiques i ingressos 
de quotes del “Diverestiu” i “Aventura’t a l’estiu”; 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 
--------------------------------       --------------------           ----------------------        --------------------- 
 139900 34.164,00 3.678,30 37.842,30 
 139904 0,00 9.000,00          9.000,00 
 139905 15.378,76 1.557,74 16.936,50 
                                                                                          --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS..............                  14.236,04 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                           TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT                       CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
 4521-22609 35.117,94 14.236,04 49.353,98 
                                                                               -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS.............................................................. 14.236,04 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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, 29 de desembre de 2006. EL PRESIDENT, Sgt.: Roque Lopez Morcillo, President 
Patronat Esports. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: José Boned Homobono, Secretari 
Patronat Esports.”. Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per 
unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
13.12.- 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 
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d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2006, amb aquest decret vinc en ordenar, 
dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports, 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
  
4521-151 Gratificacions patronat esports........................................ 9.257,69
4521-212 Manteniment i conservació edificis esports..................... 12.000,00
4521-22100 Subministrament elèctric patronat esports...................... 13.600,00
4521-223 Transports patronat esports............................................ 3.000,00
4521-22608 Despeses viatges patronat esports................................. 10.000,00
  
 TOTAL INCREMENTS.................................................... 47.857,69

 
PARTIDES A MINORAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
4521-13000 Personal laboral patronat esports................................... 16.257,69
4521-150 Productivitat patronat esports.......................................... 1.300,00
4521-16000 Seg.social patronat esports............................................. 9.700,00
4521-48903 Ajudes escoles esportives............................................... 20.600,00
  
 TOTAL MINORACIONS.................................................. 47.857,69

 
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,  28 de desembre de 2006. EL PRESIDENT, Sgt.: Roque Lopez Morcillo, President 
Patronat Esports. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: José Boned Homobono, Secretari Patronat 
Esports.”. Dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 
 
13.13.- 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 els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al 
seu coneixement. En queden assabentats. 
 
S’absenta el Sr. Alcalde. 
 
 
14è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
14.1.- Donat compte de la moció del Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“Eivissa a 23 de Febrero de 2007 
Según lo establecido en el artículo 104/1/a, del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, y del 46/2/e, de 
la LEY REGULADOIRA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, el GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR DEL AYUNTAMIENTO D’EIVISSA, y en su nombre y representación Jaime 
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Fernando Comas Alemany, como concejal miembro del mismo, somete al Pleno de la 
Corporación la siguiente MOCION SIN PROPUESTA DE ACUERDO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Por la presente solicito al Sr. Alcalde: 
 · Informe sobre las causas de derrumbe de la Casa Del Gobernador. 
 · ¿Que medidas se piensan adoptar para evitar otros posibles derrumbes? 

· ¿Cuál es la situación estructural de los distintos edificios que componen el Castillo 
d’Eivissa? 

Jaime Fernando Comas Alemany.”. 
Intervencions: 
Sr. Comas: El motiu de la moció és veure si l’equip de govern els hi pot donar una mica de llum 
sobre les causes de l’enfonsament de la Casa del Governador. Una de les coses que els ha 
cridat l’atenció és haver-se d’assabentar pels mitjans de comunicació i no pas per l’Ajuntament. 
Més lamentable és no voler assumir cap tipus de responsabilitat per aquest fet. Segons l’equip 
de govern les causes es remunten a 10 anys enrere i pel que també diuen no tenen res a veure 
amb els últims 8 anys. La pregunta és òbvia, i és què han fet en aquestos darrers 8 anys. Fa 
temps ja es va reclamar per part del Partit Popular, a través d’un representant al Consell del 
Consorci Patrimoni que s’hi fessin inversions donat el deteriorament progressiu de l’immoble. 
Es va rebutjar la proposta i 5 anys després s’han de lamentar les conseqüències d’aquesta no 
actuació. Les preguntes són: informar de les causes de l’enfonsament, contrastades amb els 
tècnics; quines mesures tenen previst adoptar i finalment, quina és la situació estructural de la 
resta del conjunt d’edificis que formen el Castell.  
Sra. Costa: La moció inicial del Sr. Comas semblava ben intencionada. Quan va fer les 
declaracions a la premsa va fer un munt d’incorreccions. Sobre l’enfonsament de part de la 
Casa del Governador li pot llegir l’informe tècnic, elaborat arran d’una visita que ella mateixa, 
acompanyada de tècnics de Turespaña, van fer casualment al Castell i on van apreciar que 
l’immoble havia patit un empitjorament en el seu estat. A causa d’això es van posar en marxa. 
Diu que en cap moment va dir que l’Ajuntament no en tengués cap responsabilitat. Com a 
propietaris de l’immoble assumeixen la responsabilitat del que pugui passar a l’edifici. En cap 
moment han deixat de fer feina durant els 8 anys per donar solucions, i d’aquí uns mesos 
vendrà la solució definitiva. Per la seua banda, el Sr. Comas no ha fet cap proposta i l’únic que 
ha fet ha estat posar el dit a l’ull. Diuen el tècnics que l’únic que s’ha enfonsat ha estat una 
paret la qual pensen que únicament afectan a una altra paret del segle XX. Aquesta valoració 
és provisional perquè mentre no es desescombri no es podran saber amb seguretat els danys. 
Els tècnics creuen que s’ha degut als temporals que hi va haver a finals d’any. El Sr. Comas diu 
que un dels membres del Consorci els hi va parlar que hi havia necessitat d’invertir en el 
Castell. Potser tenia algun remordiment, perquè resulta que l’any 99, quan el Pacte va assumir 
el govern de l’Ajuntament, van estimar-se més callar i ser més educats en veure com van trobar 
el Castell. Pel que fa a l’enfonsament actual se l’apunta, però l’estat del Castell l’any 99 ja era 
molt lamentable. Si van a l’hemeroteca, trobaran referències de l’esmentat any que un 
periodista deia: “El Castillo és hoy un amasijo de piedras, desperdigadas, escombros y una 
montaña de polvo. Alguna de las edificaciones carecen incluso de techumbre. Las guarniciones 
militares y los estudiantes de F.P. han dado paso hoy a nuevos inquilinos. Palomas y gatos 
conviven hoy en la Casa del Gobernador y otros reductos. En la actualidad es hoy una enorme 
ruina”. Aquesta situació va ser el producte d’unes actuacions del Consell perquè hi havia un 
conveni amb aquesta institució. Li va costar moltíssim aclarir la situació pel que sembla ser que 
l’Ajuntament se n’havia desentès i hi estava actuant el Consell, el Govern Balear i el Govern 
Central. Finalment va trobar un conveni que mai s’havia firmat, i en virtut del qual van arribar 
uns sous de Madrid que per no haver-se emprat es van haver de tornar. Un d’aquestos 
membres al qual s’ha referit el Sr. Comas i que no ha citat era el Conseller de Cultura, Sr. Marí 
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Tur, el qual avui està intentant carregar damunt la seua esquena les conseqüències d’uns fets 
que molt probablement va fer en el seu moment.  
El mateix dia que sortia la referència en premsa, al mateix article deia: “Ni el conseller de 
Cultura en funciones ni el aún presidente del Consell han aclarado qué paso con los arcos 
renacentistas dañados en las obras de rehabilitación de la Casa del Gobernador. El 
hermetismo de Marí Calbet es absoluto, a la vez que Marí Tur se ha limitado a desentenderse 
de esta polémica restauración. No diré nada ni tengo nada que decidir. Lo hecho, hecho está y 
lo que falta por hacer que se apañen”. Això és el que va passar en el seu moment. Es va dur a 
terme una actuació sense cap direcció d’obra. Es van desmuntar unes columnes que hi havia a 
un pati interior de la Casa del Governador que inicialment era un edifici complet. Després 
d’aquelles obres la imatge del Castell és molt similar a la que pot tenir avui. Per cert, li 
agradaria saber com es van fer aquestes fotos, perquè el Castell està tancat i després es van 
filtrar a un dels diaris, que no a tots.  
La següent pregunta anava referida a les mesures que s’han pres davant dels danys que ara 
s’han produït. L’endemà mateix van enviar l’informe al tècnic municipal de Turespaña. En 
menys d’un mes es va redactar la memòria de les obres que s’havien de fer i s’havia contractat 
a l’empresa que havia de dur a terme les obres. Molt aviat es duran les obres d’apuntalament 
de la Casa del Governador, amb un termini d’execució de 4 mesos i un pressupost de 275.000 
euros i que Turespaña supervisarà.  
Sr. Comas: Estan parlant de coses serioses i la Sra. Costa intenta frivolitzar-les. Una cosa li ha 
d’agrair i és que per primera vegada reconeix alguna responsabilitat. És per aquí on 
començaran a solucionar les coses entre tots. La Sra. Costa ha enumerat una sèrie 
d’actuacions però no sap amb qui les ha parlat o si les ha consensuat amb algú. Remuntar-se 
anys enrera està bé, però després de 8 anys no es poden al·legar segons quin tipus de coses. 
Els arcs saben molt bé on estan. Tots dos els van veure fa un parell de mesos. Allò que els 
preocupa és que pugui caure alguna cosa més. Perquè la Sra. Costa ha estat treguent excuses 
dies enrera i ara li treu un informe, quan és la primera cosa que hauria d’haver tret. Es poden 
atribuir les causes a fenòmens naturals en comtpes de tirar-li les culpes a un altre. Els hi 
haurien d’haver fet cas quan els hi deien que allò s’estava caiguent, però es veu que hi havia 
altres prioritats. Perquè amb sous destinats a patrimoni es van fer obres que poc o res tenien a 
veure amb el patrimoni, i a sobre les han hagut de refer. És un tema prou seriós per prendre-
se’l amb seriositat. El poc temps que li queda l’hauria d’invertir en mantenir els béns 
patrimonials de la ciutat. Després de l’informe ja saben les causes, s’ha de posar remei. 
S’hauria de revisar tot el que queda en peu per evitar que torni a passar una cosa semblant.  
Sra. Costa: El Sr. Comas torna a repetir una vegada més les propostes que van fer des del 
Consorci. No va ser perquè ell ho digués o demanés, sinó perquè va dir un tècnic que perillava 
el Castell, ja que quan s’hi estava fent una inversió a aquest immoble per valor de més de 2 
milions d’euros se’n van adonar que existia aquest perill. Els va enviar un informe, que de 
seguida van atendre. A rel d’aquell informe van redactar una memòria amb les actuacions que 
s’havien de fer, i llavors per unanimitat es va encarregar l’obra i es va executar. Es van fer 
bastants actuacions a la Casa del Governador. A aquest informe de finals de 2003 deia que 
s’havien hagut de fer aquestes obres perquè l’estat de deteriorament de la Casa del 
Governador era molt avançat i les intervencions que s’hi havien fet anteriorment havien estat 
molt desafortunades. Ella no havia dit que haguessin desaparegut dels arcs, sinó que es van 
desmuntar sense numerar i que ara per tornar-les a reconstruir ja es veurà com es podrà fer. 
D’això no se’n pot responsabilitzar. Llavors des del Consorci es va aprovar per unanimitat que 
les futures actuacions amb fons del Patrimoni es desviessin a altres actuacions perquè les del 
Castell ja serien finançades amb fons de Madrid. Per tant aquesta proposta també l’hauria 
pogut esmentar el Sr. Comas. La primera carta a Madrid es va enviar a Madrid essent ministre 
el Sr. Rodrigo Rato i no van tenir cap resposta, fins que es va produir el canvi de govern l’any 
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2004. Si alguna cosa s’ha de reconèixer a aquest equip de govern és que s’ha donat solució a 
un problema històric de la ciutat d’Eivissa que tenien des de 1973. 
 
 
 
15è. Precs i preguntes: 
 
Sr. Campillo: Hi ha una pregunta sobre la llicència de determinats establiments. Com la 
mateixa havia de ser contestada pel Sr. Alcalde i com s’havia hagut d’absentar del Ple es 
deixarà pel final. 
 
15.1.- Sr. Arabí: Té una pregunta pendent de resposta sobre la parcel·la propietat de 
l’Ajuntament a l’UA 12, referent al cartell publicitari que hi ha instal·lat i els ingressos que 
genera per a l’Ajuntament aquest cartell. 
Sr. Torres: Diu que ara no té la informació i li contestarà per escrit.  
 
Torna el Sr. Alcalde. 
 
15.2.- Sr. Prats: Tenia primer unes preguntes per al Sr. Rubio sobre el solar on s’estan 
dipositant els electrodomèstics retirats i que encara no s’ha contestat. Fa més d’un mes es va 
lliurar al Ministeri de Medi Ambient tota la documentació sobre la depuradora. Demana si el Sr. 
Rubio ha tengut resposta per part del Ministeri i en cas positiu els hi agradaria tenir còpia de la 
resposta.  
Sr. Rubio: Sobre el solar per dipositar els electrodomèstics no és una pregunta de ple. Els 
tècnics municipals estan negociant amb el Consell per fer els convenis i de seguida que tenguin 
tota la informació li lliuraran. Sobre el tema de la depuradora diu que no té cap informació, però 
potser la seua companya al consistori, que va ser qui va lliurar la documentació, li pot contar 
alguna cosa.  
Sr. Tarrés: Amb el Ministeri van estar al corrent d’aquesta documentació. Quan la Sra. Marí va 
anar a portar la documentació, se’ls va informar que quan ells tenguessin tota la documentació 
se’ls hi faria saber de seguida. 
 
15.3.- Sr. Pilar Marí: L’altra dia van veure pels mitjans de comunicació que s’havia firmat un 
conveni amb el Ministeri de Cultura per obrir el Museo Puget, i els agradaria saber si ja s’ha 
creat aquest museu i quan es podrà obrir finalment. 
Sra. Costa: Per les informacions que ells tenen i pel que diu el conveni signat es preveu que en 
abril o maig, una vegada s’hagi fet la posada a punt de l’edifici es podrà obrir aquest museu. No 
sap a què es refereix la Sra. Pilar Marí quan pregunta si s’ha creat el museu Puget. Quan 
s’obrin les portes i les obres estiguin penjades l’Ajuntament assumeix el conveni i tots els 
ciutadans podran visitar les obres. Serà realitat molt aviat, perquè per la visita que van dur a 
terme amb el director general de Belles Arts van constatar que tot just li falta una mà de pintura. 
Des de la gerència d’infraestructures s’assegura que hi ha el pressupost per a la posada a 
punt. Avui mateix hi ha dos tècniques de Madrid a Eivissa i tot està en marxa perquè sigui una 
realitat el més aviat possible i esdevingui un element més de dinamització de Dalt Vila.  
 
15.4.- Sr. Díaz: Amb data 17 de gener de 2007 a través del registre general d’IMVISA van 
sol·licitar la celebració d’un consell d’administració urgent per analitzar el contracte signat entre 
IMVISA i la societat gestora CETIS perquè s’analitzàs i es realitzàs un informe jurídic sobre la 
qüestió, donada la naturalesa del contracte. Amb data 23 de gener van reiterar la qüestió i a 
més van sol·licitar que es tractàs el cessament o dimissió del gerent d’IMVISA. Al darrer ple 
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ordinari la Sra. Marí va preguntar perquè no s’havia convocat encara la reunió, a la qual cosa el 
Sr. Alcalde va respondre que no tenia coneixement d’aquesta petició. Els va estranyar, perquè 
se suposa que aquestes peticions haurien d’acabar arribant al Sr. President. Per tant vol tornar 
a preguntar si té intenció de convocar el consell d’IMVISA per tractar els temes esmentats. 
Aquest retard ja comença a ser sospitós.  
Sr. Tarrés: Diu que la setmana següent tendrà lloc la reunió del Consell d’administració i en el 
mateix es tractaran aquestos punts sol·licitats pel Grup Popular.  
 
15.5.- Donat compte de la pregunta escrita del Grup Municipal Popular, del tenor literal 
següent: 
“PREGUNTA ESCRITA CON PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE FORMULA EL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR PARA SU CONTESTACIÓN EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN. 
¿Han obtenido licencia de instalación municipal los siguientes establecimientos?: En su caso 
adjuntar copia de la licencia. 
 · PEPE JEANS, S.L. Av. Ignacio Wallis nº 19 baixos 
 · PULL AND BEAR ESPAÑA, S.A., Av. Bartolomé Roselló, nº 34 
 · KIDDY’S CLASS ESPAÑA, S.A., Av. Bartolomé Roselló nº 26-28 
 · STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A., Av. Ignacio Wallis nº 21 baixos. 
¿En qué situación se encuentra la tramitación de la licencia del establecimiento en la Avda. 
Bartolomé Roselló nº 18?” 
Sr. Tarrés: En relació a si a l’Avda. Ignasi Wallis 19 baixos s’ha atorgat llicència d’instal·lació, 
l’informa que al negociat d’obertures consta atorgada llicència d’instal·lació per comerç de roba 
a PEPE JEANS SL. l’11 d’octubre de 2005 es va requerir a PEPE JEANS SL que acredités que 
no reuneix cap dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 11/2001 o que disposa de 
l’autorització de la Conselleria de Comerç, sense que a data d’avui s’hagi rebut ni l’autorització 
ni la declaració que no està afectat.  
Pel que fa a l’Avda. Bartolomé de Roselló, 34, s’informa que el 7 d’octubre de 2002 es va 
atorgar llicència d’instal·lació a PULL AND BEAR SA, a l’Avda. Bartolomé de Roselló 26-28 hi 
consta atorgada llicència d’instal·lació per comerç de roba a KIDDYS CLASS ESPAÑA, SA. La 
primera té llicència d’obertura del dia 6 de juny de 2003 i a la segona se li ha requerit perquè 
presenti l’autorització de comerç o la declaració jurada sense que hagin contestat. 
En relació a si l’Avda. Ignasi Wallis 21 si ha atorgat llicència d’instal·lació a STRADIVARIUS SA 
consta a obertures l’atorgament de llicència d’instal·lació el 7 d’abril de 2003. 
I per últim, a l’Avda. Bartolomé Roselló 18, consta als expedients del negociat d’obertures 
sol·licitud per instal·lar una activitat de venda de roba i complements per STRADIVARIUS SA 
sense que s’hagi atorgat llicència d’instal·lació al haver-se requerit la presentació d’autorització 
de comerç o la declaració jurada que no està afectat. 
Li fa entrega a la Sra. Marí de còpia de les llicències atorgades. 
Diu que la setmana anterior es van reunir amb l’associació de comerciants i van quedar que per 
la setmana següent els serveis jurídics de l’Ajuntament tendrien clar en quina situació es troben 
aquestos establiments, i passarien a actuar en cas que algun d’aquestos establiments estigui 
en situació anormal. Diu que suposa que la setmana que ve tendran tots els informes per poder 
saber quin camí seguir. 
Sra. Marí: Diu que aquesta pregunta sobre si determinats establiments tenien llicència o no té 
com a motiu que amb data 10 de febrer surt en premsa que el Govern Balear interposa multes 
de 300.000 euros als esmentats establiments perquè no tenen llicència autonòmica. Diu que si 
van a la llei de comerç es diu que no es pot donar la llicència d’instal·lació municipal sense tenir 
llicència autonòmica aquells establiments que són grans empreses. Diu que no entenen com 
l’Ajuntament ha concedit 4 llicències d’instal·lació sense tenir llicència autonòmica. Diu que la 
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situació és molt clara i per tant pregunta quines mesures es pensen prendre per anul·lar 
aquestes llicències i perquè es van donar aquestes llicències.  
Sr. Tarrés: Diu que estan revisant aquestes llicències i veient en quina situació estan. Quan els 
serveis jurídics acabin aquesta feina podran donar-li una resposta. Diu que en cas que hagi 
alguna llicència mal atorgada o algun establiment hagi obert sense poder-ho fer, l’Ajuntament 
actuarà. Diu que no es posaran al marge de la llei o de les seues obligacions.  
 
Intervé el Sr. Javier Jiménez en representació de diverses Associacions de Comerciants del 
municipi. 
Demana accés a les llicències que ha entregat el Sr. Alcalde a la Sra. Marí. 
Manifesta que fa més d’un any que estan parlant de la situació dels famosos establiments i vol 
confirmar si la setmana que ve sabran alguna cosa i s’arreglarà el tema. 
 
Sr. Alcalde: Els serveis jurídics ho estan estudiant i en principi la setmana que ve es sabrà com 
està la situació. Pel que fa a les llicències si ho sol·licita per escrit se li entregaran. 
 
El Sr. Jiménez diu que ha sentit que INDITEX obrirà una nova botiga. Vol saber si obrirà. 
 
Sr. Alcalde: Ja els va dir a una reunió la setmana passada que a data d’avui, en principi, no pot 
obrir. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent les tretze hores i trenta minuts del 
dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de trenta-un folis que, amb mi el Secretari, 
firmen tots els assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 


