
 

 
 

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. Expedient d’aprovació de despeses d’exercicis anteriors realitzades sense crèdit pressupostari 
–any 2006-. 
3r. Esborrany de Conveni de Col·laboració amb el Club d’Atletisme Pitiús per al desenvolupament 
d’un programa de promoció d’atletes. 
4t. Subvenció al Club Nàutic d’Eivissa per a l’organització del “Trofeo Balearia Ibiza y Formentera”. 
5è. Sol·licitud d’autorització de cessió de la concessió de l’ús i explotació del Kiosco-Bar situat al 
Passeig Joan Carles I, Ribera Nord de la Ciutat d’Eivissa. 
6è. Proposta de creació de 4 noves llicències d’auto-taxi i aprovació de les Bases que regiran 
l’atorgament de les mateixes. 
7è. Derogació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions d’explotació dels serveis de 
temporada per tercers peticionaris a les platges. 
8è. Proposta d’inici del procediment de revisió d’ofici dels decrets: 
- Decret de data  07 d’octubre de 2002 i de 06 de juny de 2003 mitjançant el qual es va acordar 
atorgar a la mercantil PULL & BEAR la llicència d’instal·lació i obertura respectivament, expt. Nº 
294/2002. 
- Decret de data 07 d’abril de 2003 mitjançant el qual es va acordar atorgar a la mercantil 
STRADIVARIUS ESPAÑA SA la llicència d’instal·lació  expt. Nº 55/2003. 
- Decret de data 07 d’octubre de 2002 mitjançant el qual es va acordar atorgar a la mercantil 
KIDDY’S CLASS la llicència d’instal·lació  expt. Nº 265/2002. 
- Decret de data 23 de febrer de 2005 mitjançant el qual es va acordar atorgar a la mercantil PEPE 
JEANS SL la llicència d’instal·lació  expt. Nº 247/2004. 
9è. Pla Especial de Protecció del Puig des Molins i la seua àrea d’influència: Aprovació provisional. 
10è. Aportació econòmica al Fons Pitiús de Cooperació. 
11è. Mocions amb proposta d’acord. 
12è. Decrets i comunicacions. 
13è. Mocions sense proposta d’acord. 
14è. Precs i preguntes. 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 3 D’ABRIL DE 2007. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-Acctal.: 
 
Sr. Pedro Campillo Anton 
 
Srs. Regidors: 
 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sr. Antonio Arabí Serra 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sra. Carmen Domínguez Arellano 
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Sr. Joan Marí Muñoz 
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 
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: 
 
Sr. Xico Tarrés Marí 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 

ACTA NÚM. 6/07 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia tres d’abril de dos mil set; sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-Acctal., Sr. Pedro Campillo Antón, 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 
 

 
 
1r.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 
 A petició de la Sra. Marí s’acorda que el punt es tracti al final del Plenari ja que desitja 
examinar uns aspectes de l’Acta 
 
 
Sra. Marí: Donat que aquest és el ple corresponent al mes de març i com que ja va ser retardat a 
petició de l’equip de govern, diu que s’imposa una explicació de l’absència del Sr. Alcalde, essent 
que la data i l’hora la va triar l’equip de govern. 
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Sr. Pizarro: Diu que el motiu ha estat que el Sr. Alcalde tenia previst un viatge a l’exterior el qual 
pensava que podia canviar, però com que no ha estat així, i donat, que el Sr. Tinent d’Alcalde està 
perfectament facultat per dirigir el ple, s’ha decidit mantenir la convocatòria. Diu que a més ja tenien 
el compromís amb el Grup Popular de fer-lo en aquesta data sense tornar a canviar la convocatòria. 
Sr. Marí: Pregunta si és algun tema institucional o privat.  
Sr. Pizarro: Diu que en aquest moment no li pot respondre. 
 
 
2n. Expedient d’aprovació de despeses d’exercicis anteriors realitzades sense crèdit 
pressupostari –any 2006-: 
 
Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
REALIZADOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO – AÑO 2006.- 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS DE GASTOS PREVIA CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA. 
Vistas las facturas del año 2006 correspondientes a las Concejalías que posteriormente se detallan, 
resulta que la tramitación de las mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente 
de reconocimiento extrajudicial de créditos, a efectuar al amparo de lo establecido en el Art. 60.2 
del RD. 500/1990, previa conversión y/o convalidación administrativa de las mismas conforme 
determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la aprobación y el abono de las facturas 
que a continuación se detallan: 

 
Nº 

FACTURA 
PROVEEDOR IMPORTE ÁREA 

152/2006 ISLASFALTO SL 4.240,78 € VIAS PÚBLICAS 
COL/04 CINE SERRA SL 4.456,55 € FIESTAS 

56 DOLORES ESCARABAJAL LOPEZ 4.000,00 € FIESTAS 
06IB00166 CESPA SA 5.096,01 € MEDIO AMBIENTE 

FR2006/1199 PUNTOIAPARTE SL 3.480,00 € PATRIMONIO 
06IB00167 CESPA SA 3.255,83 € CENTRO PROT.ANIMAL 
F1-001824 PINTURAS MARTINEZ SELVA SL 4.331,90 € PARTIC.CIUDADANA 
A-13331 GRUPALIMENT IBIZA SL 12.018,03 € ALCALDIA 
A-13332 GRUPALIMENT IBIZA SL 8.642,18 € ALCALDIA 

06IB00162 CESPA SA 9.106,00 € MEDIO AMBIENTE 
06IB00159 CESPA SA 5.884,95 € MEDIO AMBIENTE 

  
ATENDIDO que las citadas facturas no superan individualmente la cifra máxima establecida para 
los contratos calificados como menores en los artículos 121, 176 y 201 del texto refundido de la ley 
de Contratos de la Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, y en la Base 46ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 
2007. 
ATENDIDO que en su momento procedimental los gastos por las obras o servicios prestados 
deberían haberse calificado de menores y haber seguido los trámites previstos en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así como 
lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
Por todo ello y a la vista de los antecedentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del Art. 
214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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I N F O R M A 
PRIMERO.-  Que todas las facturas que se someten a aprobación corresponden a gastos o 
servicios realizados a finales del año 2006 y remitidas de conformidad a esta Intervención dentro 
del año 2007. 
SEGUNDO.- Que se acredita con la firma del  concejal correspondiente y/o el técnico competente 
que las obras o servicios, que son objeto del presente informe, fueron prestadas y con las 
formalidades que para los mismos prevé el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
TERCERO.- Que no le consta a esta Intervención que se hubiera efectuado, en el momento 
procedimental oportuno, acto interventor de fiscalización formal del gasto sobre documento 
contable “RC”, “A” o “AD”, conforme preveía la Base nº 45 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2006. 
Que se manifiesta, por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a la 
fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre 
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la normativa 
invocada son de su competencia. 
CUARTO.-  Que consultadas las bases de datos contables que soporta el sistema informático a 
cargo de esta Intervención y teniendo en cuenta que no se puede determinar la existencia o no de 
crédito en el momento de la realización ó prestación del servicio contenido en las facturas 
indicadas, se manifiesta la inexistencia de crédito adecuado ó suficiente a 31 de diciembre de 2006. 
QUINTO.-  Que los compromisos de gastos que se derivan de las actuaciones anteriores no 
pueden considerarse incluidas en el Art. 176.2.b. del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el Art. 26.2.b. del RD. 500/1990. 
SEXTO.-  Que según establecen los artículos 26.2.c) y 60.2 del RD. 500/1990 debería procederse 
al reconocimiento extrajudicial de créditos, previa conversión administrativa de las actuaciones a 
efectuar por el órgano administrativo correspondiente y que, en el caso de procederse de tal forma, 
esta Intervención informa que procede su aplicación a partidas del Presupuesto 
General de la Corporación del año 2007 y que existe crédito adecuado y suficiente para atender los 
gastos derivados del expediente intervenido, al nivel de vinculación jurídica establecido en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General, tal y como se acredita mediante el documento de 
Retención de Crédito (RC) que se adjunta al expediente. 
SÉPTIMO.-  No obstante lo anterior, debe procederse a la conversión y/o convalidación 
administrativa conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la 
exigencia de responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme 
determina el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 
OCTAVO.-  Que según establece el Art. 60.2 del RD 500/1990 y la Base nº 10 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2007, se podran aplicar al 
presupuesto vigente, las obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, siempre que no se hayan 
cumplido los trámites preceptivos, siendo el órgano competente para su aprobación el Pleno de la 
Corporación, cuando los importes de las mismas sean superiores a los 3.000,00 Euros. 
Eivissa a 14 de marzo de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo.  Mario Añibarro Juan, Interventor-acctal.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Díaz: Diu que, com sempre, aquest és el moment per estirar de les orelles a tot l’equip de 
govern perquè aquestes coses no es fan així. No hi ha hagut un sol ple on no hagin vengut amb 
retards d’aquest tipus. Com sempre votaran a favor perquè si les coses s’han fet s’han de pagar –i 
més tenint en compte que la majoria són factures del mes de desembre. Voldria  que al final de la 
legislatura poguessin tenir una visió clara i real i no trobar-se després amb sorpreses. Els hi crida 
l’atenció una sèrie de factures relacionades amb Medi Ambient, en concret algunes factures de 
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CESPA, sobre les quals li agradaria que el regidor de Medi Ambient els hi explicàs sota quin 
conveni o sota quina norma de contractació s’assumeixen aquestes despeses les quals entenen 
que hauria d’haver-se realitzat un programa de contractació específic. Diu que es refereix a les 
despeses destinades a la retolació de fulletons de la campanya Vila Més Neta, per un import de 
5096 euros, amb la factura dels treballs realitzats al Centre de Protecció d’Animals del mes de 
desembre, treballs que es venen realitzant des de fa 4 anys. Diu que hi ha una factura la qual no 
saben si pot ser repercutida a l’Ajuntament, que és el dels embellidors  dels contenidors de La 
Marina, per un import de quasi 6000 euros, i dels propis contenidors que estan emparats per una 
factura de desembre, B00162  per import de 9106 euros. Diu que existeix el compromís que la 
major part del mobiliari referent a neteja ha d’anar per compte de CESPA, si no suposa una nova 
implantació i això és una substitució.  
Sra. Ferrer: Diu que si mira l’informe de l’interventor veurà que diu que totes aquestes factures 
corresponen a l’any 2006 i remeses a conformitat durant el 2007. Diu que com que a 15 de 
desembre es tanca caixa, totes les que es generassin fins a fi d’any havien de ser pagades 
necessàriament a 2007. Diu que quant a la pregunta de la factura del Centre de Protecció 
d’Animals, fa 4 anys des del Consell, i a petició d’aquest ajuntament quan governava el Pacte al 
Consell es va tirar endavant la creació d’un Centre de Protecció d’Animals que englobàs la fauna 
autòctona així com els cans i gats. Diu que en el moment en què es va crear el centre es va fer 
perquè es pensava que seria insular. Diu que potser el Grup Popular li digui que això no té res a 
veure amb que no hagi contracte. Diu que sí té a veure per diverses coses.  
Diu que des del moment en que es comença a pensar en què el centre fos insular, es comença a 
treballar no tan sols amb les dades del propi Ajuntament de Vila, sinó amb les de la resta 
d’Ajuntaments. Diu que es comença a pensar en quants treballadors faran falta, quants vehicles 
faran falta. Diu que fins i tot s’arriba a pensar en un pressupost anual. Diu que en 2003 no es va 
arribar a aprovar el consorci. Diu que aquesta regidora en aquell moment només tenia dos opcions: 
crear una plaça, la qual cosa no li semblava la més adequada per a l’Ajuntament, ja que si el centre 
passava a ser insular es tractaria d’una plaça que no estava decidida pel Consorci. L’altra opció era 
fer un concurs, però llavors un concurs en base a què? Un concurs amb base insular o un concurs 
al servei de tota l’illa? Diu que això tampoc ho podien fer, perquè l’Ajuntament d’Eivissa no tenia 
perquè pagar les despeses d’un concurs a nivell insular. Davant d’aquesta situació es va donar a si 
mateixa una espècie de moratòria. Diu que durant el primer any del govern del PP al Consell va 
mantenir una reunió amb el conseller d’Agricultura. Diu que van quedar que parlarien, però la cosa 
certa és que no hi ha hagut més passes, a pesar que li consta la voluntat del Consell perquè el 
servei sigui insular. Diu que sempre ha pensat que salvaguardava els interessos de l’Ajuntament no 
fent un concurs, perquè fer un concurs era només pel servei de l’Ajuntament, i diu que entén que el 
centre ha de ser insular. Diu que no vol lligar el centre. Diu que lamenta que portin 4 anys, i 
efectivament no és la manera habitual de procedir. 
Sr. Rubio: Diu que quant a les factures de neteja l’explicació és bastant simple. Diu que es tracta 
de factures de 2006 que han arribat fora del tancament de l’any. Diu que són dues factures que pel 
seu import no calia fer concurs. Diu que el tema dels fulletons de la campanya cívica tenien un 
acord segons el qual CESPA es feia càrrec del 6º% del cost de la campanya cívica, però alguna de 
les factures sí que les havien de repercutir a l’Ajuntament.  
Sr. Díaz: Diu que estan parlant d’un tema molt similar al que està passant al Patronat d’Esports, i és 
que quan han de contractar a dit sempre contracten els mateixos. Diu que la qüestió és que CESPA 
és una empresa que té alguna vinculació familiar amb un membre d’aquest consistori. Diu que si 
s’obre la caixa dels trons que s’obri per a tothom. Diu que allò que vol dir és que en comptes d’estar 
4 anys de mans plegades amb aquest tema el que hauria d’haver fet és enviar algun escrit amb el 
Consell Insular per insistir en aquest tema. Diu que entén que algunes de les factures no puguin 
entrar dins 2006, però aquesta no és la qüestió que li plantejava al Sr. Rubio, sinó la naturalesa de 
la despesa, i si la despesa l’ha d’assumir l’Ajuntament o si l’ha d’assumir CESPA. Diu que té 
serioses dubtes que part d’aquestos contenidors no hagin de ser assumits per CESPA.  
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Sra. Ferrer: Diu que creu que ha tengut un comportament molt correcte amb el tema del centre de 
protecció d’animals, i que no ha intentat politizar-lo. Diu que aquesta regidora va tardar més  d’un 
any i mig en aconseguir una cita amb el conseller d’Agricultura, la qual va durar menys de 5 minuts, 
en la qual li va dir que ja ho mirarien. Diu que li va recordar que tots els Ajuntaments, menys el de 
Santa Eulària i el Consell Insular havien aprovat un estatut per un consorci on per primera vegada 
el Consell passava a formar part d’un organisme on es gestionarien centres com l’escorxador, el 
centre de protecció d’animals, serveis funeraris, etc. Diu que a Vila es va aprovar per unanimitat, al 
Consell es va aprovar per unanimitat, a Sant Antoni es va aprovar per unanimitat. Diu que hi va 
haver una reunió amb tots els alcaldes i ella mateixa on es van acordar els estatuts, es varen 
redactar conjuntament entre tots. Diu que l’únic problema és que el Consell havia d’aportar el 60% 
del finançament i no ho ha fet. Diu que assumeix que això s’ha fet malament, però diu que pitjor és 
no assumir els compromisos. Diu que com no vol fer sang amb aquest tema, i no vol enquistar-lo 
més, no es va fer un concurs perquè tenia l’esperança que al llarg d’aquesta legislatura el Consell, 
juntament amb la resta d’Ajuntaments, tirassin endavant aquest Consorci.  
Sr. Rubio: Diu que, respecte als contenidors, el Sr. Díaz té raó quant a que fins a un cert nombre 
els ha d’assumir CESPA. Diu que al plec de condicions hi ha un nombre determinat de contenidors. 
Diu que si el Sr. Díaz mira la liquidació dels pressupostos veurà que sempre hi ha compres de 
contenidors perquè sempre en fan falta més dels que ha de posar CESPA. Diu que pot aportar-li 
tota la informació que vulgui.  
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
Abans de tractar el següent punt s’absenta de la Sala el Sr. Jaume Comas. 
 
 
3r. Esborrany de Conveni de Col·laboració amb el Club d’Atletisme Pitiús per al 
desenvolupament d’un programa de promoció d’atletes: 
 
Donat compte de l’esborrany del Conveni de col·laboració amb el Club Atletisme Pitiús pel 
desenvolupament d’un programa de promoció d’atletes, amb una aportació municipal de 15.000,00 
€, i vist l’informe emès per la Intervenció de Fons d’existència de consignació pressupostària; 
dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Díaz: Diu que hi ha una qüestió prèvia i és que el conveni que se’ls hi ha passat és un conveni 
sense data. Diu que li agradaria un aclariment sobre aquest tema. Diu que votaran a favor perquè 
creuen que és interessant però els hi crida l’atenció que el conveni centri l’atenció en determinades 
persones relacionades amb l’atletisme, concretament Mar Sanchez, Felipe Vivancos i Mario 
Avellaneda, el qual sembla que serà un membre destacat de la llista del Pacte al Consell Insular. 
Diu que és una casualitat que just ara es firmi aquest conveni.  
Sr. Torres: Diu que vol recordar al Sr. Díaz que la subvenció és de 2006 i que aquestes 
subvencions es vénen donant des de fa anys i ja se’ls hi donava a aquestes mateixes persones, ja 
que són les que més currículum tenen a nivell internacional. Diu que no  sap si li vol dir és que 
ningú dels tres atletes esmentats no es mereixen aquesta subvenció, o si a una d’aquestes 
persones, per haver manifestat una certa tendència política, no se li hauria de donar.  
Sr. Díaz: Diu que reconeix la gran vàlua dels tres. Diu que l’únic que vol cridar l’atenció és pel fet 
que, just ara que s’ha comunicat que aquest senyor anirà amb les llistes, se li doni la subvenció. Diu 
que cadascú que ho interpreti com vulgui.  
Sr. Torres: Diu que està molt bé que diguin que votaran a favor, però està molt malament que 
escampin suposicions. 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat dels assistents. 
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S’incorpora el Sr. Jaume Comas 
 
 
4t. Subvenció al Club Nàutic d’Eivissa per a l’organització del “Trofeo Balearia Ibiza y 
Formentera”: 
 
Donat compte de la sol·licitud de subvenció presentada pel Club Nautico Ibiza per a l’organització 
del “Trofeo Balearia Ibiza y Formentera”, vist l’informe emès per Director-Gerent del Patronat 
Municipal d’Esports proposant una subvenció de 20.000,00 €, i vist l’informe emès per la Intervenció 
de Fons d’existència de consignació pressupostària; dictaminat favorablement per la Comissió 
Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Díaz: Diu que el 15 de març de 2006 se sol·licita la subvenció i que un any i 20 dies després es 
concedeix. Diu que el retard acumulat és impressionant. Diu que en l’anterior cas hi ha una persona 
que va en unes llistes electorals, i en aquest també hi ha un responsable del Club Nàutic que anirà 
en la llista de la candidata Lurdes Costa. Diu que és molta casualitat. Diu que novament votaran a 
favor, però no volen deixar de fer notar aquesta qüestió. Diu que hi ha hagut ineficàcia en tardar un 
any i escaig en tramitar aquesta sol·licitud. Diu que aquí no hi cap acusació de res, i les suposicions 
són les que tengui cadascú al cap. Diu que això és electoralisme subliminal.  
Sr. Torres: Diu que vol recordar que aquesta subvenció és de setembre de 2006. Diu que en aquell 
moment l’Ajuntament no tenia els sous i per això es van comprometre a donar la subvenció en 
2007. Diu que en aquell moment el comodor del Club Nàutic no anava en cap llista i a més una 
segona cosa: el comodor va presentar la seua dimissió abans de ser candidat per presentar-se per 
l’Ajuntament. Diu que si el Sr. Díaz vol escampar sospites, allà ell. 
Sr. Díaz: Diu que d’acord amb la normativa de la corporació això correspon a l’any 2006, i que hi 
havia partida per pagar aquesta subvenció. Diu que sent que al Sr. Torres li molestin les seues 
paraules. Diu que el Sr. Torres està molt avesat a dir que l’únic que vol fer l’oposició és enredar, 
però s’equivoca. Diu que ell, com a oposició, li agradaria molt poder-los aplaudir perquè fan les 
coses bé, igual que com en el seu dia es va alegrar que s’acabàs l’avinguda Espanya. Diu que a 
ells ja els hi vindria bé tenir una oposició que s’estigués callada. Diu que l’únic que fa és complir la 
seua obligació com a regidor. Diu que l’ofèn que el Sr. Torres digui que només fan les coses amb 
ànim d’enredar. Diu que ell i la resta de membres del Grup Popular s’estimen tant la ciutat com 
qualsevol altre.  
Sr. Torres: Diu que ell creu les paraules del Sr. Díaz, però que els fets el desmenteixen. Diu que fa 
tot un paripé per fer veure que les subvencions concedides es donen perquè en algun moment hi ha 
algú que ha manifestat una inclinació política que no li agrada al Sr. Díaz. Diu que això demostra 
baixesa.  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat. 
 
 
5è. Sol·licitud d’autorització de cessió de la concessió de l’ús i explotació del Kiosco-Bar 
situat al Passeig Joan Carles I, Ribera Nord de la Ciutat d’Eivissa: 
 
Donat compte de la sol·licitud d’autorització de cessió de la concessió de l’ús i explotació del 
Kiosco-Bar situat al Passeig Joan Carles I, Ribera Nord de la Ciutat d’Eivissa, i vista la proposta 
d’acord del tenor literal següent: 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
Vista la solicitud del Sr. Antonio Salazar Pelegrina, con DNI 23.756.333, de 1 de junio de 2006 (RE 
12862) de autorización de cesión de la concesión del uso y explotación del kiosco-bar sito en el 
Paseo Juan Carlos I Ribera Norte de la ciudad de Eivissa (DINO’S) a la entidad ANNA’S TOMATE 
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SL, así como la documentación presentada por la representante de esta última entidad en fecha 27 
de junio de 2006 (RE 15071) y 6 de julio de 2006 (RE 15876). 
Vistos el informe jurídico de 29 de junio de 2006, el informe de Intervención de 23 de octubre de 
2006 y los  informes de Tesorería de 18 de octubre de 2006 y 21 de febrero de 2007 obrantes en el 
expediente, se propone: 
1-. AUTORIZAR la cesión de la concesión de uso y explotación del kiosco-bar Dino’s, sito en el 
Paseo Juan Carlos I  Ribera Norte de la ciudad de Eivissa, a favor de la entidad ANNA’S TOMATE, 
SL, con CIF B54088190, con sumisión a los pliegos correspondientes y a la normativa legal y, en 
particular, a las siguientes condiciones: 

- el cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que anteriormente 
corresponderían al cedente, desde la fecha del presente acuerdo, sin perjuicio de lo 
establecido en el punto número 2; 

- el uso y explotación de la concesión se corresponde con el autorizado en el expediente 
inicial, siendo , en consecuencia, de kiosco-bar, que en ningún caso amparará el uso de  
cafetería o restaurante. 

- la duración de la concesión será la inicialmente prevista en el pliego correspondiente: 
treinta (30) años a partir de la fecha del Certificado final de obra – 7 de julio de 1993- , y 
tiene carácter improrrogable, de acuerdo con dicho pliego. 

2-. La presente autorización queda CONDICIONADA a la presentación ante el Ayuntamiento de 
Eivissa en un plazo no superior  a un mes desde la adopción del presenta acuerdo, de la 
correspondiente escritura pública en la que adjudicatario y cesionario deberán formalizar la cesión. 
De no hacerse así, la autorización quedará sin efecto, considerándose, a todos los efectos, que el 
adjudicatario  de la concesión continua siendo el titular inicial, Sr. Antonio Salazar Pelegrina, y en 
consecuencia, sujeto a los derechos y obligaciones  que se derivan del contrato inicialmente 
firmado, los pliegos correspondientes, y la normativa aplicable. 
Eivissa, 9 de marzo de 2007. Fdo. Xico Tarrés Marí. Alcalde.”. 
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Sr. Díaz: Diu que van sol·licitar en comissió una petita modificació que ha estat admesa, amb la 
qual cosa el seu vot serà favorable.  
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
6è. Proposta de creació de 4 noves llicències d’auto-taxi i aprovació de les Bases que 
Regiran l’atorgament de les mateixes: 
 
Donat compte de la memòria justificativa per a la creació de quatre noves llicències d’autotaxi, així 
com les bases que han de regir el seu atorgament, i vista la proposta d’acord del tenor literal 
següent: 
“PROPOSTA DE CREACIÓ DE 4 NOVES LLICÈNCIES D’AUTOTAXI I APROVACIÓ DE LES 
BASES QUE REGIRAN L’ATORGAMENT DE LES MATEIXES. 
Vista la Memòria justificativa per a la creació de quatre noves llicències d’autotaxi així com 
l’expedient instruït arrel de la mateixa. 
Atès que tant de la memòria citada anteriorment com dels documents que obren a l’expedient, 
queda justificada la necessitat i conveniència de l’augment del número de llicències del municipi tal i 
com disposa l’article 11 del R.D.763/1979 de 13 d’abril i l’article 11 del Reglament del Servei de 
Transport Urbà de Viatgers en Automòbils Lleugers de Lloguer amb Conductor de l’Ajuntament 
d'Eivissa. 
Havent-se donat audiència a les Associacions Professionals del Sector del Taxi així com a 
l’Associació de Consumidors i Usuaris tal i com preveu l’article 11 del Reglament Nacional, i havent-
se presentat les al·legacions que consten a l’expedient les quals foren objecte d’informe jurídic del 
que se’n desprèn la possibilitat de l’atorgament de les 4 noves llicències. 
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Mitjançant el present, i a fi de millorar el servei de transport públic mitjançant vehicles autotaxi al 
municipi, es formula al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA: 
PRIMER.- Aprovar la creació de 4 noves llicències d’autotaxi del municipi d’Eivissa, així com la 
convocatòria per a l’atorgament de les mateixes. 
SEGON.- Aprovar les Bases que han de regir l’atorgament de les quatre llicències anteriorment 
mencionades i que s’adjunten a l’Annex I del present acord. 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per a l’atorgament 
de les quatre noves llicències de conformitat a les Bases de la convocatòria i la resta de la 
normativa aplicable. 
Eivissa a 19 de març de 2007. EL PRIMER TINENT D’ALCALDE, Sgt. Pedro Campillo Antón.”; 
dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Sr. Comas: Diu que com entenen que això es fa per ajustar-se al que diu una sentencia judicial no 
hi ha cap impediment per la seua part i per tant el vot serà favorable.  
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
7è. Derogació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions d’explotació dels serveis de 
temporada per tercers peticionaris a les platges: 
 
Vista la proposta de la Regidoria de Medi Ambient del tenor: “PROPOSTA D’APROVACIÓ PEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA  DE  LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
LES AUTORITZACIONS D’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA PER TERCERS 
PETICIONARIS A LES PLATGES DEL MUNICIPI D’EIVISSA 
Les autoritzacions d’ocupació i explotació dels Serveis de temporada a les platges del municipi 
d’Eivissa que l’Ajuntament desitjara que fossin explotades per tercers i l’ocupació de les quals 
hagués estat autoritzada prèviament a l’Ajuntament per la demarcació de Costes de Balears o 
òrgan en tal cas competent, ha  estat regulada fins ara a través d’una Ordenança reguladora de les 
autoritzacions d’explotació de serveis de temporada per tercers peticionaris a les platges del 
municipi d’Eivissa. 
Als efectes d’eficàcia i celeritat,  així com d’una actualització de l’anomenada ordenança i atenent a 
l’establert al Reglament de Béns, s’ha estimat regular aquestes autoritzacions d’ocupació i 
explotació dels Serveis de temporada a les platges del municipi d’Eivissa a través d’un  expedient 
de contractació que inclourà un  Plec de clàusules economicoadministratives i el corresponent Plec 
de bases constitutiu de les condicions tècniques que hauran de regir, mitjançant concurs per 
procediment obert, aquesta “explotació per tercers dels serveis de temporada en el litoral del terme 
municipal d’Eivissa”, per a  la qual cosa es fa necessari primerament  aprovar per Ple la derogació 
de l’Ordenança que regulava aquestes concessions fins ara.  
D’aquesta manera, i una vegada derogada l’actual Ordenança  reguladora de les autoritzacions 
d’explotació de serveis de temporada per tercers peticionaris a les platges del municipi d’Eivissa, 
l’Ajuntament convocarà un concurs mitjançant procediment  obert per contractar, conforme a les 
prescripcions tècniques particulars aprovades en el seu moment, l’objecte del qual serà la prestació 
dels serveis i cessió dels drets d’explotació de les instal·lacions que amb caràcter temporal poden 
establir-se en cadascuna de les platges del terme municipal de la ciutat d’Eivissa, la descripció i els 
elements de les quals es relacionaran en Annex adjunt, una vegada determinat el nombre 
d’elements autoritzats a cada platja per la Demarcació de Costes i supeditat a les condicions 
tècniques i annexos inclosos als expedients, les quals es consideraran part del Plec.  
LA PROPOSTA  QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA  PER A LA SEVA 
APROVACIÓ ÉS LA SEGÜENT:  
1r.- Acordar la derogació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions d’explotació de serveis de 
temporada per tercers peticionaris a les platges del Municipi d’Eivissa i que es doni la corresponent 
publicitat. 
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2n.-  Donar  compte al Plenari de l’Ajuntament de l’inici d’un expedient de contractació per a la 
regulació  de les autoritzacions d’ocupació i explotació dels Serveis de temporada a les platges del 
municipi d’Eivissa.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat. 
Sr. Prats: Diu que el seu vot serà d’abstenció.  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Campillo, Pizarro, Torres, 
Roldán, Llombard, Rubio, Marí i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i l’abstenció dels Srs. Arabí, Prats, 
Díaz de Entresotos, Comas, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Domínguez i 
Fernández. 
 
 
8è. Proposta d’inici del procediment de revisió d’ofici dels decrets: 
- Decret de data  07 d’octubre de 2002 i de 06 de juny de 2003 mitjançant el qual es va 
acordar atorgar a la mercantil PULL & BEAR  la llicència d’instal·lació i obertura 
respectivament, expt. Nº 294/2002. 
- Decret de data 07 d’abril de 2003 mitjançant el qual es va acordar atorgar a la mercantil 
STRADIVARIUS ESPAÑA SA la llicència d’instal·lació  expt. Nº 55/2003. 
- Decret de data 07 d’octubre de 2002 mitjançant el qual es va acordar atorgar a la mercantil 
KIDDY’S CLASS la llicència d’instal·lació  expt. Nº 265/2002. 
- Decret de data 23 de febrer de 2005 mitjançant el qual es va acordar atorgar a la mercantil 
PEPE JEANS SL la llicència d’instal·lació  expt. Nº 247/2004. 
 
Vist l’informe 071 de data 26.03.2007 del tenor: “INFORME EN RELACIÓ A L’ESTAT DELS 
EXPEDIENTS DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS STRADIVARIUS ESPAÑA S.A, KIDDY’S 
CLASS ESPAÑA S.A, PULL&BEAR ESPAÑA S.A, WOMEN’S SECRET, SPRINGFIELD QUIRAL 
S.A I PEPE JEANS S.L. 
A petició verbal del Sr. Alcalde i arrel de la comunicació efectuada pels representants de diferents 
Associacions de Comerciants del municipi respecte a que els establiments citats a l’encapçalament, 
els quals tenen la consideració de gran establiment comercial, se’ls hi han atorgat llicències 
d’instal·lació i obertura sense la preceptiva llicència atorgada per la Conselleria de Comerç 
s’informa el següent: 
PRIMER.- En relació a l’establiment PULL&BEAR ESPAÑA S.A., s’observa que gaudeix de llicència 
d’obertura de data 6 de juny de 2003, sense que consti a l’expedient la llicència de gran establiment 
comercial .  La Llei 11/2001 va entrar en  vigor el 29 de juny de 2001 per la qual cosa la sol·licitud 
de PULL & BEAR ESPAÑA està afectada pel contingut d’aquesta.  
En el supòsit que PULL&BEAR ESPAÑA S.A. hagi de ser considerat com un gran establiment 
comercial, ( si té més de 250 treballadors, o factura més de 40.000.000 Euros o té un balanç 
superior a 27.000.000, Euros, o està participada en un 25%  o més per alguna empresa que tingui 
aquestes característiques), la llicència d’instal·lació i d’obertura atorgada seria nul·la de ple dret, ja 
que l’article 16 de la Llei 11/2001 estableix: “ Serán nulas de pleno derecho las licencias 
municipales de instalación y las licencias de edificación y uso del suelo para la construcción o 
modificación de las edificaciones destinadas a establecimientos tipo gran establecimiento comercial 
que se otorguen sin la licencia previa de la consejería competente en materia de comercio o en 
contra de sus determinaciones “. 

No obstant, s’informa que la mercantil sol·licitant de la llicència en cap moment ha posat de 
manifest a l’Ajuntament que té la consideració de gran establiment comercial. En aquest sentit la 
Llei 11/2001 estableix que en el seu article 15 que la llicència de la Conselleria de Comerç és prèvia 
a la sol·licitud de la llicència municipal d’instal·lació, o el que és el mateix, si una mercantil l’hi és 
exigible la llicència autonòmica no pot demanar la d’instal·lació fins que gaudeixi de la primera. 

És per això que, sense perjudici de que es tingui que iniciar expedient de revisió d’ofici de 
les llicències atorgades a PULL AND BEAR, s’ha d’entendre que l’actuació de l’Ajuntament ha de 
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ser considerada com ajustada a dret, doncs com s’ha dit l’obligació de presentar  la llicència prèvia 
de Comerç és de la mercantil sol·licitant, en els casos que sigui exigible i atès que la mercantil no 
va manifestar res al respecte l’Ajuntament va seguir amb la normal tramitació de l’expedient ja que 
no estava obligat a indagar si PULL AND BEAR és un gran establiment comercial. 

A la vista de lo anterior, i a la vista del contingut de l’escrit presentat pel Sr. Director General 
de Comerç el dia 21 de març de 2007 ( reg.entrada 6626 ), del qual se’n desprèn que  PULL&BEAR 
ESPAÑA S.A. és un gran establiment comercial dels previstos a la Llei 11/2001 d’ordenació de 
l’activitat comercial, el que subscriu considera que procedeix l’inici d’expedient de revisió d’ofici de 
les llicències d’instal·lació i obertura atorgades a PULL&BEAR, en estar les llicències atorgades a 
PULL&BEAR dins el supòsit de nul·litat previst a l’article 62 g) de la Llei 30/1992 que estableix “ Los 
actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: g) 
Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. “ ,en relació a 
l’article 16 de la Llei 11/2001.  

SEGON.- En relació als establiments  STRADIVARIUS ESPAÑA S.A., KIDDY’S CLASS 
ESPAÑA S.A., WOMEN`S SECRETS, SPRINGFIELD-QUIRAL S.A. i PEPE JEANS S.L de 
l’examen dels expedients administratius s’observa  que totes elles  tenen llicència d’instal·lació,  

A la vista de l’anterior, i a l’igual que en el primer supòsit informat, l’Ajuntament per mitjà de 
l’escrit remès pel Sr. Director General de Comerç, té constància que STRADIVARIUS ESPAÑA 
S.A., KIDDY’S CLASS ESPAÑA S.A, i PEPE JEANS S.L han de ser considerats com a gran 
establiment comercial, procedint igual que en el primer supòsit, l’inici d’expedient de revisió d’ofici 
de les llicències d’instal·lació atorgades, ja que poden comptar  amb  el vici de nul·litat previst a 
l’article 62.1 g) de la Llei 30/1992 en relació a l’article 16 de la Llei 11/2001. 

Pel que fa a WOMEN’S SECRETS i SPRINGFIELD QUIRAL S.A el que subscriu no té 
constància de que hagin de ser considerats gran establiment comercial, per la qual cosa procedeix 
requerir a les mercantils citades o a la Conselleria de Comerç a fi de que informin i acreditin si 
aquestes han de ser considerades grans establiments comercials. En el supòsit que tinguin la 
consideració de gran establiment comercial, les llicències atorgades serien nul·les de ple dret, 
havent de procedir l’Ajuntament a l’inici dels corresponents expedients de revisió d’ofici.  
TERCER.- Els procediments de revisió s’hauran de realitzar de conformitat al procediment establert 
a l’article 102 de la Llei 30/1992, sent preceptiu el Dictamen del Consell Consultiu amb anterioritat a 
la resolució del mateix. 
Pel que fa a l’òrgan competent per a la declaració, si s’escau, de la nul·litat de les llicències 
atorgades el que subscriu considera que és l’Alcalde en virtut del previst a l’article 21 k) de la Llei 
7/1985 de Bases de Règim Local.  
No obstant i a la vista de que el Consell Consultiu en el seu Dictamen 226/2005 considera que 
l’òrgan competent és el Ple de la Corporació s’aconsella que tant l’acord d’inici com la resolució de 
l’expedient sigui acordada pel Ple de l’Ajuntament. 
És el que s’informa a petició del Sr. Alcalde, sense perjudici de qualsevol altre criteri millor fundat en 
dret.”. 
I vista la Proposta d’Acord següent: “I vist l’informe de  Secretaria General de data 26 de març de 
2007,  que s’adjunta a aquesta proposta. 

Atès que del mateix se’n desprèn que les llicències que es relacionaran a continuació  poden 
contenir  el vici de nul·litat de ple dret previst a l’article 62. 1  g) de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en relació a l’article 16 de la 
Llei 11/2001 d’Ordenació de l’Activitat Comercial, mitjançant la present es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent ACORD:  

PRIMER.- Iniciar expedient per revisar d’ofici els següents Decrets: 
Decret de data  07 d’octubre de 2002 i de 06 de juny de 2003 mitjançant el qual es va acordar 

atorgar a la mercantil PULL & BEAR  la llicència d’instal·lació i obertura respectivament, expt. Nº 
294/2002. 
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Decret de data 07 d’abril de 2003 mitjançant el qual es va acordar atorgar a la mercantil 
STRADIVARIUS ESPAÑA SA la llicència d’instal·lació  expt. Nº 55/2003. 

Decret de data 07 d’octubre de 2002 mitjançant el qual es va acordar atorgar a la mercantil 
KIDDY’S CLASS la llicència d’instal·lació  expt. Nº 265/2002. 

Decret de data 23 de febrer de 2005 mitjançant el qual es va acordar atorgar a la mercantil 
PEPE JEANS SL la llicència d’instal·lació  expt. Nº 247/2004. 

SEGON.- Que es notifiqui als titulars de les llicències el present acord, a fi de que en 
compliment del previst als articles 79 i 84 de la Llei 30/1992, presentin al·legacions i aporti 
documents o altres elements de judici que estimi oportuns en el termini de quinze dies. 

TERCER.- Que es doni compte del present acord a la Conselleria de Comerç del Govern de 
les Illes Balears.”. 
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat. 
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
9è. Pla Especial de Protecció del Puig des Molins i la seua àrea d’influència: Aprovació 
provisional: 
 
Per part del Sr. Alcalde s’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
10è. Aportació econòmica al Fons Pitiús de Cooperació: 
 
Es dóna compte de la proposta del Regidor de Promoció Social i Educativa, Santiago Pizarro, 
manifestant que l’Ajuntament és membre fundador del Fons Pitiús de Cooperació, pel que es 
destina tots els anys una partida específica al manteniment dels compromisos amb aquesta entitat. 
Que proposa es faci efectiva la quantitat de 182.000 €, corresponent al 2007. 
Vist l’informe d’Intervenció, dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i 
Hisenda. 
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
11è. Mocions amb proposta d’acord: 
 
Sr. Campillo: Diu que respecte de les mocions del Grup Popular, aquestes van ser presentades 
fora de termini segons informe de Secretaria i per tant no es passarà a discutir-les.  
Sra. Marí: Diu que ja que s’ha produït un canvi de criteri per part de la Secretaria en relació als 
terminis per admetre la presentació de les mocions, hauria estat interessant que per part de la 
Secretaria se’ls informàs, ja que fins ara totes les mocions presentades amb una antelació de 48 
hores eren admeses a tràmits. Diu que no obstant això sol·licitaran la discussió de la urgència de 
les mateixes ja que és un procediment contemplat en el Reglament.  
 
 
12è. Decrets i comunicacions: 
 
12.1.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 35/2006, de generació de crèdits per 
ingressos, per import de QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-
TRES CÈNTIMS (4.685,93 €), dins del vigent Pressupost Ordinari 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’INGRESSOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els realitzats pel Ministerio Dell Economia e Finanze 
Fondo di Rotazione Attuazione Politiche Comunitarie per a transferències d’altres regions del 
Projecte Ritmo, 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 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- 
 149301 0,00 4.685,93              4.685,93 
  --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS..............                         4.685,93 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT            CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
 4452-49 0,00 4.685,93 4.685,93 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS............................................................. 4.685,93 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 
 
12.2.- Donat compte del Decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- Atesa la necessitat de procedir a la modificació de l’estructura del govern de 
l’Ajuntament d’Eivissa, arrel de la dimissió del Sr. Roque López Morcillo, mitjançant el present i en 
virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases del Règim Local, i 43 i següents del RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
DISPOSO: 
PRIMER: Nomenar al Sr. Juan Marí Muñoz membre de la Junta de Govern Local i Regidor de 
Promoció del Comerç, exercint per delegació de l’Alcalde les següents atribucions: 
a) Donar suport a l’Alcalde dins dels àmbits del comerç. 
b)Estudiar, analitzar i valorar el problemes i oportunitats actuals i futurs en els camps especificats 
en el primer apartat. 
c) Presentar propostes d’actuació a l’Equip de Govern dins dels àmbits del comerç. 
d) Establir els objectius, dirigir, supervisar i impulsar el treball realitzat des dels departaments en la 
promoció comercial. 
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e) Dirigir i garantir el correcte disseny, execució, seguiment i avaluació dels projectes de promoció 
comercial. 
f) Representar a l’Ajuntament d’Eivissa en aquells actes i actuacions relacionats amb llurs 
atribucions. 
SEGON: Les atribucions en matèria de transport que consten al Decret d’Alcaldia de data 14 de 
juny de 2003, queden delegades al Regidor de Medi Ambient, Sr. Joan Manuel Rubio Córdoba. 
TERCER: Les atribucions delegades mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2003, en 
matèria d’esports seran assumides per aquesta Alcaldia. 
QUART: Que es doni coneixement del present decret al Ple de la Corporació, de conformitat al 
previst a l’article 38.d) del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

Eivissa, 28 de febrer de 2007 
 L’ALCALDE,              En don fe 
               EL SECRETARI-ACCTAL, 
  Sgt.: Xico Tarrés Marí            Sgt.: Joaquim Roca Mata.” 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
12.3.- Donat compte del Decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- Sense perjudici de les atribucions delegades pel Decret d’aquesta Alcaldia de data 12 
de febrer de 2007, en ús de les facultats que m’atorguen els art. 43.3. i 44 del RD 2568/86, de 28 de 
novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Corporacions Locals, en relació amb l’art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, 
mitjançant el present deleg la firma dels documents tant de tràmit com resolutoris de llicències 
d’ocupació de via pública, les autoritzacions per a mercats d’artesania, així com tota la 
documentació que s’expedeixi relacionada amb les bodes que se celebrin en aquest Ajuntament, a 
excepció de les delegacions de celebració dels casaments, en el Regidor Sr. Joan Marí Muñoz, 
Regidor Delegat de Promoció del Comerç, a partir del dia de la data. 
Que es notifiqui a l’interessat. 
Que es doni compte d’aquest decret al Ple de la Corporació i que es procedeixi a la seua publicació, 
de conformitat amb els preceptes abans assenyalats. 

Ho mana i firma el Sr. Alcalde a Eivissa a vint-i-vuit de febrer de dos mil set. 
 L’ALCALDE,        En don fe 
         EL SECRETARI-ACCTAL., 
  Sgt.: Xico Tarrés Marí      Sgt.: Joaquim Roca Mata.” 
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
12.4.- Donat compte de l’escrit del President del Parlament de les Illes Balears, mitjançant el qual 
adjunta certificació de l’aprovació per la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del Parlament de les 
Illes Balears, a la sessió del dia 13 de març de 2007, de la Proposta de Resolució presentada pel 
Grup Parlamentari Popular, relativa a l’Informe sobre la gestió i control dels recursos integrants del 
patrimoni municipal del sòl corresponent a l’exercici del 2004, presentat per la Sindicatura de 
Comptes de les Illes Balears. 
 
 
13è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
De conformitat al previst a l’article 91.4 del ROF es procedeix a debatre la urgència de les mocions 
presentades pel Grup Popular: 
 1.- Sobre que es compleixi l’acord firmat en la concessió del CETIS per a la rehabilitació de 
la casa pagesa de sa Colomina. 
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 2.- Sobre quines actuacions ha portat a terme l’equip de govern a través del Pla 
d’Excel·lència Turística i la regidoria de turisme cara a l’inici de la temporada turística de Setmana 
Santa. 
 3.- Sobre el cost del llibre editat per l’Ajuntament amb el títol “Fem Ciutat”. 
 
13.1.- Sr. Comas: Diu que avui han tengut una mostra més que sobrada de paciència esperant als 
dos regidors que feien tard a aquest ple, paciència que no s’ha tengut pel que fa a admetre la 
discussió de dues mocions. Diu que faran una mica de preludi per argumentar la urgència 
d’aquestes mocions. Diu que el punt anterior que han aprovat, respecte a l’aportació al Fons Pitiús 
de Cooperació, diu que es va fer la convocatòria de la Comissió amb data, hora i lloc correctament. 
Diu que una vegada que la va tenir se’n va anar a la Secretaria a buscar la documentació i resulta 
que aquesta documentació no existia. Diu que es va lliurar mitja hora abans de la comissió, i per 
comprovar-ho han anat a la carpeta del ple d’avui, on el fax i l’acús de rebut posava 29 de març, 
9:28 hores. Diu  que la comissió era a les 10 hores. Diu que això és argument suficient per 
demostrar que quant per part de l’equip de govern es fa un incompliment de la normativa les coses 
es poden tractar, i en canvi quan l’oposició es retarda unes hores en presentar una moció s’ha de 
demanar un informe perquè l’equip de govern no tenen cap interès en tractar les mocions. Diu que 
són unes mocions que quan s’arribin a tractar els posaran bastant en evidència pel que fa a l’equip 
de govern. 
Diu que pel que fa a la moció de la casa de sa Colomina, diu que és prou urgent parlar-ne abans de 
fer una tramitació que des del Grup Popular creuen que no és procedent. Diu que no és de rebut 
haver firmat un conveni amb una empresa que es responsabilitza d’haver fet unes obres, i que acte 
seguit els hi presentin una proposa per fer un conveni d’ús per 50 anys sobre una cosa que s’havia 
de rehabilitar i revertir al patrimoni municipal.  
Sr. Pizarro: Diu que aquí, tradicionalment, s’ha estat flexible amb el temps de convocatòria de 
comissions i de plens, i el Sr. Comas ho sap perfectament. Diu que tot el maremagnum que s’ha 
muntat amb els terminis l’ha muntat el Grup Popular perquè fa un parell de plens van muntar un 
escàndol perquè la convocatòria dels plens no es feia amb 48 hores d’antelació o perquè el 
dissabte comptabilitzava o deixa de comptabilitzar. Arran d’aquell incident l’equip de govern van 
decidir ser inflexibles en la convocatòria dels plens, tant pel que fa a la convocatòria com a 
l’admissió de qualsevol proposta. Diu que la Sra. Marí i ell mateix van pactar que el ple del mes de 
març seria el 3 d’abril. Diu que per tant no saben perquè havien d’esperar a presentar-les al 30 de 
març. Diu que quant a la moció del CETIS el Grup Popular no s’ha de preocupar perquè pensen 
complir els seus compromisos. Diu que no els preocupa en absolut que la tornin a presentar, ja que 
no tenen cap problema per debatre-les, però ho faran quan toqui. 
Sotmesa a votació la urgència de procedir al debat de la moció, amb els vots en contra dels Srs. 
Campillo, Pizarro, Torres, Roldán, Llombard, Rubio, Muñoz i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor 
dels Srs. Arabí, Prats, Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Torres, 
Domínguez i Fernández, és desestimada la urgència. 
 
S’incorpora la Sra. Marí Ferrer. 
 
13.2.- Sr. Comas: Diu que quant a la moció, creu que és ben urgent que a dos dies de començar la 
temporada turística, que parlin de turisme en aquest plenari, que es faci una mica de balanç i veure 
quines mesures s’han pres en tot un seguit d’aspectes. Diu que si volen traslladar el debat que han 
de tenir a un altre forus és el seu problema. Diu que després no els hi vagin a dir que traslladen el 
debat fora de les instituticions, perquè el debat es tendrà igualment.  
Sr. Pizarro: Diu que efectivament el debat el tendran, però ho faran en el pròxim ple, i a més així 
tendran més temps per preparar les mocions. Quant a la moció, diu que no li vengui a dir el Sr. 
Comas que el dia 29 o 30 de març se’n va assabentar que començava la Setmana Santa. Diu que 
si hagués presentat la moció un parell de dies abans no hagués hagut cap problema.  
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Sotmesa a votació la urgència de procedir al debat de la moció, amb els vots en contra dels Srs. 
Campillo, Pizarro, Torres, Roldán, Llombard, Rubio, Muñoz i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor 
dels Srs. Arabí, Prats, Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Torres, 
Domínguez i Fernández, , és desestimada la urgència. 
 
13.3.- Sr. Comas: Quant a la urgència de la moció que tractaran ara és molt senzill. Diu que va 
tenir coneixement d’aquest llibre el dia 29 a les 20:30 de la tarda. Diu que a les 9 del matí va entrar 
la moció al Registre d’Entrada. Diu que segurament serà un dels llibres més llegits en aquestes 
dates de vacances. Diu que hom obrir la primera pàgina i comprova que l’equip de govern s’està 
apropiant de tot allò que no van voler fer, com per exemple la candidatura d’Eivissa Patrimoni de la 
Humanitat. Diu que no hi ha pàgina que no tengui una errada. Diu que el Sr. Campillo li feia crítica 
d’un fulletó de Sant Antoni. Diu que si potser volen comparar les mesures del fulletó de Sant Antoni 
amb aquest llibre. Diu que el que deu costar aquest llibre és d’escàndol. Diu que té 207 fotos, texts, 
maqueteria, correcció, impressió, total, perquè estigui buit de contingut real. Diu que els texts no 
tenen res a veure amb la realitat, les fotos són d’ordenador perquè les obres que diuen que estan 
fetes no estan fetes. Diu que no és de rebut enganyar als ciutadans d’aquesta manera. 
Sr. Pizarro: El tema del llibre, es debatrà el proper ple ordinari, i així tendrà temps de llegir-lo, 
repassar-lo i corregir-lo. Diu que com que és una feina que l’equip de govern ja ha fet, si la 
tractassin avui estarien en condicions de superioritat, així que d’aquesta manera el Grup Popular 
tendrà temps per estudiar-se’l i així estaran en igualtat de condicions. Diu que li pot avançar una 
dada : el llibre no els hi ha costat ni la meitat que les 44 pàgines senceres de publicitat que porta la 
conselleria de Sanitat del Govern Balear als diaris d’Eivissa.  
Sotmesa a votació la urgència de procedir al debat de la moció, amb els vots en contra dels Srs. 
Campillo, Pizarro, Torres, Roldán, Llombard, Rubio, Muñoz i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor 
dels Srs. Arabí, Prats, Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Mari Ferrer, Marí 
Torres, Domínguez i Fernández, es produeix empat i amb el vot de qualitat del President, és 
desestimada la urgència. 
 
 
14è. Precs i preguntes: 
 
14.1.- Pregunta escrita del Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 
“VIRTUDES MARI FERRER, D.N.I. 41.444.958-Q, en representación del Grupo Municipal Popular, 
SOLICITA la siguiente documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la 
Corporación: 
-Relación de gastos, directos y a justificar, realizados por los representantes del Ayuntamiento de 
Eivissa en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2007. 
Fdo. Virtudes Marí. 
Eivissa, a 5 de marzo de 2007. 
EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”. 
 
 
14.2.- Pregunta escrit del Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 
“JAUME COMAS ALEMANY, en representación del Grupo Municipal Popular, 
SOLICITA la siguiente documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la 
Corporación: 
- Conocer el coste de la impresión, la edición, el diseño, la maquetación, la redacción, la fotografia y 
la corrección del libro “Fem Ciutat” editado por el Ayuntamiento de Eivissa en 2007. 
Eivissa, a 30 de marzo de 2007. 
EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”. 
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Sr. Comas: Diu que el Sr. Pizarro no s’ha equivocat dues vegades sinó tres. Diu que allò que ha 
donat per moció sobre el cost del llibre no és una moció sinó una pregunta. Diu que l’informe jurídic 
que han demanat tan oportunament no fa referència en absolut a les preguntes, per tant diu que 
espera que li contesti. 
Sr. Pizarro: Diu que ell ha fet la consulta amb el Sr. Secretari i qualsevol pregunta i qualsevol 
moció es fa al següent ple ordinari. 
Sr. Comas: Diu que insisteix en què l’informe no es fa referència a les preguntes, ja que s’esmenta 
l’article 81.1 i en el mateix no es parla per res de les preguntes.  
 
Intervé el Sr. Secretari fent constar que de conformitat al previst a l’article 95.3 de la Llei 20/2006 de 
15 de desembre, si la pregunta es formula per escrit 48 hores abans de l’inici de la sessió s’ha de 
contestar en el transcurs d’aquesta, excepte que la persona a qui es destina sol·licita un 
ajornament. 
 
Sr. Pizarro: Diu que a dia d’avui, 3 d’abril de 2007, l’únic que ha costat aquest llibre és 14.900 
euros.  
Sr. Comas: Diu que ell demana el detall i no el total. 
Sr. Pizarro: Diu que a dia d’avui l’única factura que tenen és de 14.900 euros, corresponent a 
l’impressió. 
 
14.3.- Sr. Arabí: Diu que només li volia fer un aclariment a la Sra. Ferrer. Diu que abans, quan 
tractaven el tema del Centre d’Animals, no havia volgut tractar a la Sra. Ferrer de mentidera. Diu 
que referent al que havia dit la Sra. Ferrer sobre que havia demanat una cita al conseller 
d’Agricultura, Sr. Josep Mayans, i que havia trigat un any i mig en donar-li i només havia durat cinc 
minuts, diu que coneguent el tarannà del conseller no s’ho podia creure. Diu que en cap cas estava 
en el seu ànim tractar-la de mentidera. 
Sra. Ferrer: Diu que li accepta l’aclariment. Diu que potser no l’ha entès o no s’ha sabut explicar. 
Diu que ella va demanar el primer any de legislatura una cita, i va tardar un any en tenir-la. Diu que 
s’ha reunit una vegada amb ell amb un any i mig de legislatura. Diu que no hi va haver mal tarannà, 
simplement és que no hi va haver fruits d’aquella reunió, per diversos motius. 
 
14.4.- Sra. Domínguez: Demana si ja se sap on es farà la festa de Sant Joan d’enguany. 
Sra. Mayans: Diu que li contestarà per escrit.  
 
14.5.- Sr. Prats: Diu que en data 26 de març de 2007 es va fer una reunió a Madrid allà on es va 
decidir la ubicació de la depuradora. Diu que en aquella reunió hi va haver polítics de l’Estat, del 
Govern balear i del Consell. Diu que en canvi, per part de l’Ajuntament de Vila només es va enviar 
un tècnic. Diu que, perquè quedi constància a l’acta, voldrien que l’equip de govern de l’Ajuntament 
es ratificàs en aquella proposta que es va fer aquell dia. Diu que per tant demana si l’equip de 
govern es ratifica i està d’acord amb la ubicació proposta per a la futura depuradora d’Eivissa i 
demana que l’Ajuntament presti el màxim interès perquè les obres comencin quan abans millor.  
Diu que té una altra pregunta, referida a unes obres que es fan al costat de l’edifici de Can Ventosa. 
Diu que aquestes obres han produït unes esquerdes a l’edifici de Can Ventosa, les quals van en 
augment i fins i tot l’arquitecte municipal ha hagut de fer una visita d’obra. Diu que aquestes 
esquerdes estan afectant no tan sols a Can Ventosa sinó a altres edifici. Diu que demana a l’equip 
de govern que informi quines són les causes d’aquestes esquerdes, quines mesures ha dut a terme 
per evitar que això continuï i si pensa emprendre accions contra alguna empresa o si saben qui és 
el responsable. 
Sr. Rubio: Diu que, efectivament, el dia 23 es va enviar un tècnic perquè era la proposta que se’ls 
hi va fer arribar: havien d’enviar un tècnic amb la finalitat que digués si havien de dir alguna cosa o 
no en relació a la solució adoptada. Diu que aquesta era una reunió tècnica que venia a rel de la 
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informació de caire polític que havia hagut anteriorment. Diu que la sorpresa és que en aquesta 
reunió no hi havia tècnics sinó polítics. Diu que creu que hi havia el Sr. Arabí a la reunió. Diu que a 
la reunió se li va dir a l’Ajuntament que tècnicament no volien saber res del que li digués 
l’Ajuntament, i que l’únic que volien és que l’Ajuntament li contestàs si volien o no que es fes dins 
l’ANEI. Diu que, pel que li han traslladat, això va ser la reunió. Diu que qui en tot cas ha de posar 
algun inconvenient és l’Ajuntament de Sant Antoni, el qual ja ha dit que no té inconvenient. Diu que 
l’Ajuntament d’Eivissa, per la seua part, compliran amb tot allò que han acordat.  
Sr. Torres: Diu que sobre l’edifici al costat de Can Ventosa s’ha fet una inspecció i actualment 
s’està redactant l’informe. Diu que de seguida que tenguin l’informe els hi faran arribar.  
 
14.6.- Sr. Díaz: Diu que han tengut coneixement pels mitjans de comunicació que l’Ajuntament ha 
pres la decisió de començar amb la comercialització dels aparcaments de Sa Colomina. Diu que 
creu recordar que havien estat d’acord en l’anterior ple que no s’iniciaria la comercialització dels 
aparcament mentrestant no s’hagués concedit la llicència d’activitat. Diu que si no es fa així una 
persona es pot trobar amb què compromet uns diners per adquirir una plaça d’aparcament i 
després no poder aparcar. Diu que demana que no es comercialitzi mentre l’Ajuntament no disposi 
de la llicència d’activitat.  
Sr. Torres: Diu que la comercialització no ha començat. Diu que allò que s’ha obert són les llistes 
per adjudicar-se. Diu que la comercialització començarà des del moment en que es faci un 
contracte i es dipositi una fiança o una senyal. 
 
14.7.- Sra. Marí: Demana al Sr. Pizarro que quan se li fan preguntes des del Grup Popular el mínim 
que pot fer és demostrar respecte. Diu que quan li han preguntat pel tema del llibre el que li han 
preguntat és quant ha costat, no els pagaments que s’han fet, i com que ho sap, perquè porta 8 
anys a l’equip de govern i 4 a l’oposició simplement li prega un mínim de respecte i de rigor, perquè 
el seu comportament en aquest ple és impropi d’un regidor com ell.  
Sr. Pizarro: Diu que no creu que li hagi faltat al respecte al Sr. Comas i si ho ha fet li demana 
disculpes. Diu que simplement no tenia previst respondre a les preguntes perquè entenia que la 
mateixa argumentació que valia per les mocions valia per a les preguntes. Diu que fins i tot, abans 
de la intervenció de la Sra. Marí, havia demanat al Sr. Campillo que volia subsanar una errada 
perquè després se n’ha adonat que les dades que havia donat abans no eren els que corresponien. 
Quant a les dades, diu que són els següents : impressió, 11.900 euros ; disseny, 8080 euros ; i tota 
la resta –maquetació, redacció, fotografíes, correcció, etc.- s’ha fet per part del personal d’aquesta 
casa. Diu que quant a futures despeses, probablement seran 11.000 euros, que serà el que costarà 
la segona edició. Diu que aquestes són totes les dades que hi ha a dia d’avui i els que haurà d’aquí 
a 4 mesos respecte d’aquest llibre.   
 
Sra. Marí: Diu que quant a l’acta del ple s’aprova per unanimitat. 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent les tretze hores i quaranta-cinc minuts 
del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de divuit folis que, amb mi el Secretari, 
firmen tots els assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
 


