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O R D R E   D E L   D I A 
 
 
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
2n.Proposta del Consell d’Administració d’IMVISA de l’expedient de permuta terreny municipal al 
Polígon 16 per obra del Centre Esportiu i de Salut a Can Misses, Polígon 10. 
3r. Revisió tarifària de l’ordre de tarifa única dels taxis. 
4t. Expedient de Modificació de Crèdits núm. 5/2006 de Suplements de crèdits i/o crèdits 
extraordinaris finançat amb el Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior. 
5è. Expedient de Modificació de Crèdits núm. 6/2006 de Suplements de crèdits i/o crèdits 
extraordinaris finançat amb el Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior. 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 2 DE JUNY DE 2006. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-President: 
 
Sr. Xico Tarres Marí 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Pedro Campillo Anton 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sra. Carmen Domínguez Arellano 
Sr. Roque López Morcillo 
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 
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Srs. que falten amb excusa: 
 
Sr. Antonio Arabí Serra 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 

ACTA NÚM. 10/06 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les catorze hores del dia dos de juny de dos mil sis; sota la 
Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Xico Tarrés Marí, es reuneixen els Srs. Regidors 
expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària 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: 
 
 S’aprova, per unanimitat, l’Acta de la sessió anterior núm. 7/06, de data 31 de març. 
 
 
2n. Proposta del Consell d’Administració d’IMVISA de l’expedient de permuta terreny 
municipal al Polígon 16 per obra del Centre Esportiu i de Salut a Can Misses, Polígon 10: 
 
Donat compte de l’expedient de contractació de referència, vistos els informes emesos per 
l’Arquitecte Assessor de l’Ajuntament, per la Intervenció de Fons i per Secretaria General, i vista la 
proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA D’ACORD 
En data 28 de juliol de 2005 el Ple de la Corporació va acordar encomanar a la Societat Municipal 
IMVISA, la contractació mitjançant concurs obert i en les condicions exposades a la part expositiva 
de l’acord, de la construcció d’un centre esportiu i de salut en el polígon 10, Can Misses.  
Al mateix acord, es va disposar que les propostes d’adjudicació que efectuï la Societat Municipal 
IMVISA s’haurien de ratificar pel Ple de la Corporació. 
Com a conseqüència de la encomana anteriorment exposada i prèvia realització dels tràmits que la 
Societat Municipal considerà oportuns, el Consell d’Administració de IMVISA a la reunió celebrada 
el 28 d’abril de 2006 va acordar proposar l’adjudicació del concurs consistent en la permuta d’un 
terreny municipal al Polígon 16 per la redacció de projecte i construcció d’un centre esportiu i de 
salut a Can Misses, a la mercantil IBIHOGAR al considerar que la seva oferta era la més 
avantatjosa. 
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A la vista de lo anterior i atès que la proposta d’adjudicació efectuada per IMVISA ha de ser 
ratificada pel Ple de la Corporació, vistos els informes d’Intervenció, de l’arquitecte assessor de 
l’Ajuntament d’Eivissa i de Secretaria General, de conformitat als mateixos es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 
ACORD: 
PRIMER.- Ratificar la proposta d’adjudicació efectuada pel Consell d’Administració de la Societat 
Municipal Imvisa el dia 28 d’abril de 2006 a favor de la mercantil Ibihogar S.A, per els imports 
relacionats a continuació: 

- Pressupost màxim de les obres d’execució........... 9.976.250.84.-Eur 
- Valoració del solar municipal..................................9.454.000.00.-Eur 
- Diferència a abonar a l’empresa.....................................522.250.-Eur 

SEGON.- Assumir el compromís de consignar crèdit suficient en el Pressupost General de la 
Corporació per a l’exercici 2007 per un import màxim de 522.250.84.-Euros per atendre les 
obligacions econòmiques amb l’empresa IBIHOGAR S.A. que s’aprovin en l’adjudicació de la 
permuta. 
TERCER.-  Que s’inclogui en el contracte que es signi amb l’adjudicatari, una clàusula a la que es 
prevegi la condició suspensiva dels efectes del mateix fins que no es produeixi l’aprovació definitiva 
de la modificació del Pla Parcial del Polígon 10 Can Misses, i la renúncia expressa a qualsevol 
reclamació o indemnització de danys i perjudicis per part del contractista, per el supòsit que el 
projecte que planteja no es pugui realitzar per no produir-se l’aprovació definitiva de la modificació 
del Pla Parcial o per qualsevol altre circumstància. 
QUART.- Que es notifiqui el present acord a la Societat Municipal IMVISA als efectes oportuns i a la 
mercantil IBIHOGAR S.A. a fi de que amb caràcter previ a l’adjudicació presenti les al·legacions que 
estimi oportunes o manifesti la seva conformitat amb el mateix. 
Eivissa a 30 de maig de 2006. EL PRIMER TINENT D’ALCALDE, Sgt. Pedro Campillo Anton.”. 
El Sr. Comas sol·licita còpia dels plànols d’alçada i planta del projecte.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
 
Sra. Marí: Diu que malgrat hagin convocat un plenari d’urgència, ja se li va manifestar que no està 
justificat convocar-lo ja que mentre no estigui aprovat el planejament municipal no té sentit fer 
adjudicacions que no es poden executar. Diu que segueixen amb la seua tradició de passar el carro 
davant dels bous i fins ara els ha donat bastant mals resultats.  
Diu que per tant, en primer lloc, demanen que quedi aquest punt damunt la taula ja que no es pot 
aprovar aquest projecte, el qual té unes condicions urbanístiques que no compleixen el planejament 
vigent d’aquella parcel·la i aquella zona.  
 
Posada a votació la petició del grup popular de deixar el punt damunt la taula aquest punt, és 
desestimada amb els vots en contra dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro, Torres, Roldán, López, 
Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i els vots a favor dels Srs. Prats, Comas, Díaz de 
Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Domínguez i Fernández 
 
Intervencions: 
Sra. Marí: Diu que no poden oblidar que estan parlant de fer una instal·lació esportiva en la qual en 
principi tots estarien d’acord. Diu que millorar les instal·lacions esportives i especialment la piscina 
de Can Misses, feta els anys 80, és una necessitat. Ja els van manifestar que el seu concepte, 
encara que l’equip de govern el trobi molt modern, és molt poc d’administració pública. Es gastaran  
1500 milions de pta. perquè l’Ajuntament tengui un spa, i que la funció d’un ajuntament és fomentar 
l’esport i no les instal·lacions lúdiques, les quals tenen perfectament coberta la seua oferta amb el 
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mercat privat.; mercat que per altra banda existeix a la ciutat i fins on saben ni tan sols ha tengut 
massa èxit pel que fa a la demanda. Per tant, repeteix que estan perfectament d’acord amb millorar 
la piscina de Can Misses i que s’equivoquen en plantejar una inversió de 1500 milions de pta., la 
major part dels quals es dedicaran a fer una zona de bany, i en que es canviaran les pistes de 
tennis per pistes de paddle. Diu que a més la broma els hi costa un solar al passeig marítim i a més 
l’Ajuntament haurà de posar del seu pressupost 522.000 euros, perquè ha estat corregida la 
proposta d’IMVISA i en aquest sentit consideren que la proposta d’acord que es du a ple no està 
ben redactada i per tant demanaria al Sr. Secretari que la matisàs perquè no estan ratificant la 
proposta d’adjudicació del Consell d’Administració d’IMVISA sinó que l’estan modificant, ja que la 
proposta d’adjudicació que va fer IMVISA la diferència a abonar a l’empresa era de més de 900.000 
euros. Per tant, com a conseqüència de l’informe de l’Interventor municipal se n’han adonat que 
estaven pagant 400.000 euros de més a l’empresa adjudicatària. Per tant, diu que allò que els 
allunya de l’equip de govern és el concepte d’aquesta operació i llavors difícilment es podran posar 
d’acord amb l’adjudicació concreta.  
 Diu que quant a la proposta d’acord concreta, pel que fa al punt tercer també demanarien 
que es corregís en el sentit que l’únic cas que es parla que se’ls exonera de responsabilitat, perquè 
volen adjudicar això sense haver aprovat el planejament, és en el cas que no es produís l’aprovació 
definitiva. Diu que el Grup Popular entén, i així ho diu també l’Interventor al seu informe, que s’ha 
d’incloure també el retard en l’aprovació definitiva. Perquè si no, d’acord amb les bases 
d’adjudicació, les obres haurien de començar en un termini determinat, i aquí només se’ls exonera 
en cas de no produir-se i no el retard.  
Sr. Campillo: Diu que la Sra. Marí repeteix el debat que van tenir tant en el Consell d’Administració 
d’IMVISA com a la Comissió d’Hisenda on es va tractar aquest punt. Als diferents debat han anat 
introduint coses que havia dit la Sra. Marí com per exemple la referència al punt tercer. Diu que és 
una obvietat que l’Ajuntament no pot fer obres sense el planejament adequat. S’hauria de veure, en 
canvi, si en el moment en què es va construir el Patronat d’Esports el planejament era el correcte. 
En qualsevol cas, diu que el tràmit d’avui és molt més simple i consisteix a ratificar la proposta que 
els fa l’empresa pública i no entrar en un debat de fons sobre les instal·lacions. De tota manera, 
com que la Sra. Marí ha fet unes afirmacions intencionadament equivocades per desprestigiar un 
projecte que a més de modern és innovador i que a més serà per al gaudiment de tots els 
ciutadans. Diu que les instal·lacions són molt més que una piscina: hi haurà spa, gimnàs, 
fisioterapeuta, pistes de paddle. És un nou concepte de salut i de temps lliure per a tots els 
ciutadans. Diu que el Grup Popular s’ha quedat amb un concepte antiquat, mentre que el projecte 
de l’equip de govern correspon al segle XXI.  
Sra. Marí: Diu que li recomana al Sr. Campillo que parli amb la gent que utilitza aquestes 
instal·lacions i li diran que cap de les entitats esportives que l’usen estan d’acord amb aquest 
concepte. Diu que pensarà el que vulgui però això és així. Diu que si tenguessin totes les 
necessitats cobertes, podria ser defensable però hi ha altres necessitats. Diu que amb el mateix 
pressupost un altre ajuntament podria construir dos piscines i quatre camps de futbol. Diu que ho 
han consultat amb tècnics i polítics. Diu que com els sous no són seus es permeten alegries 
hipotecant a més el pressupost de l’any que ve en més de 80 milions de pta. i venent patrimoni. Diu 
que això no és proporcional. Diu  que posaran aquestes instal·lacions a disposició del públic, però 
és que pagant qualsevol ciutadà ja se’n pot anar a unes instal·lacions privades, perquè no creu que 
li estigui dient que subvencionaran unes instal·lacions lúdiques. Demana si és més mereixedor de 
subvenció això que unes activitats culturals, i no les subvencionen.  
Repeteix que en primer lloc volen aprovar l’adjudicació sense tenir aprovada la modificació del 
planejament i en segon lloc volen malbaratar una milionada. Diu que l’equip de govern si vol ser tan 
avançat ho faci amb els seus sous. Diu que vol veure quin benefici treuen els ciutadans d’aquesta 
inversió. Diu que per tot això ho votaran en contra.  
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Sr. Campillo: Diu que l’afirmació que la Sra. Marí fa que les entitats esportives no estan d’acord 
amb aquest projecte no és cert. El club de natació pot posar algun emperò potser, però tendran una 
instal·lació nova i moderna. Diu que allò que estan intentant fer és un centre d’oci i fer un altre 
concepte de salut en l’entorn de l’esport. Diu que li agradaria que aquest ajuntament al que al·ludeix 
la Sra. Marí i que amb els mateixos sous ha fet dos piscines i quatre camps de futbol, que li digués 
el nom i segurament si totes aquestes instal·lacions estan subvencionades pel Govern Balear 
segurament seran capaces de fer molt més. El que passa és que l’Ajuntament d’Eivissa, que té la 
mala sort de tenir poques ajudes, ho han de fer amb els impostos dels ciutadans del municipi. Qui 
paga, per exemple, el poliesportiu de Sant Antoni?  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor dels Sr. Tarrés, Campillo, Pizarro, 
Torres, López, Roldán, Llombard i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i en contra dels Srs. Prats, Comas, 
Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Domínguez i Fernández. 
 
 
3r. Revisió tarifària de l’ordre de tarifa única dels taxis: 
 
Donat compte de la proposta de revisió tarifària de l’Ordre de tarifa única dels taxis del tenor literal 
següent: 
“PROPOSTA DE REVISIÓ TARIFÀRIA DE L’ORDRE DE TARIFA ÚNICA DELS TAXIS 
L’Ordre de 26 de maig de 2005 de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport (BOIB 
núm.90, de 14/06/05) va continuar amb el règim tarifari vigent per al transport públic discrecional de 
viatgers en vehicles turisme (serveis de taxis) que va introduir-se per l’Ordre de 14 de maig de 2004 
(BOIB núm. 73, de 22/05/04), unificant en un règim unitari les prestacions urbanes i interurbanes a 
l’illa d’Eivissa. Recentment s’han dut a terme al Consell Insular diferents reunions per tractar la 
revisió i actualització de les tarifes actuals, amb presència dels Ajuntaments i de les diferents 
associacions de taxistes. 
Tal com es va parlar a la reunió celebrada el dia 6 d’abril de 2006 en el Consell Insular amb 
representants dels altres Ajuntaments per tractar la qüestió de la revisió tarifària prevista en l’Ordre 
esmentada, va acordar-se la revisió de diferents conceptes en base a un estudi tècnic-econòmic de 
consultoria encarregat a l’empresa Cinesi, S.L. per part del Consell Insular, en les quanties que a 
continuació es detallaran. D’acord amb l’art. 10 de l’Ordre, els diferents Ajuntaments hauran 
d’adoptar un acord exprés de la proposta de modificació. Igualment s’indica que, mitjançant reunió 
celebrada a la seu del Consell Insular del passat dia 20 d’abril, s’ha escoltat el parer de les 
respectives associacions del sector. 
Vista la proposta de modificació de l’Ordre de 26/05/06 remesa el dia 24 d’abril de 2006 per part del 
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, i havent transcorregut els terminis establerts per a la 
presentació d’al·legacions sense que se n’hagin presentat, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del present ACORD: 
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Obres 
Públiques, Habitatges i Transports de data 26 de maig de 2005 (BOIB núm. 90 de 14/06/05): 
Pujada en preu per quilòmetre (diürn i nocturn o festiu): 5.3 % 
Pujada resta de conceptes i suplements: 3,8 % 
Preu per km recorregut o fracció diürn: 0.90 € 
Preu per km recorregut o fracció nocturn o festiu: 1.10 € 
Preu hora d’espera diürna: 16.24 € 
Preu hora d’espera nocturna o festiva: 17.28 € 
Suplement d’inici del servei: 3.01 € 
Suplement de port o aeroport: 1.50 € 
Suplement de radio telèfon: 1.09 € 
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De la mateixa manera, es realitzarà la modificació d’aquells conceptes tècnics i objectius resultants 
de l’aplicació de les noves tarifes (metres i segons per salt, en horari nocturn, festiu i diürn) en el 
moment de fixar els paràmetres de programació dels taxímetres i que suposin una variació dels que 
fins ara apareixien a l’art.6 de l’Ordre. 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, a fi de que 
formuli a la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la 
proposta del règim tarifari prevista a l’apartat anterior. 
Eivissa. a 30 de maig de 2006. Pedro Campillo Antón, REGIDOR DELEGAT DE TAXIS.”; 
dictaminada favorablement per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda. 
Sotmesa a votació la proposta d’acord presentada, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
4t. Expedient de Modificació de Crèdits núm. 5/2006 de Suplements de crèdits i/o crèdits 
extraordinaris finançat amb el Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior: 
 
Donat compte de l’expedient iniciat de Modificació de Crèdits núm. 5/2006 de Suplements de crèdits 
i/o crèdits extraordinaris finançat amb el Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior, que afecta al 
Pressupost Ordinari d’aquesta Corporació, i vista la proposta de modificació del tenor literal 
següent: 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS DEL VIGENT PRESSUPOST ORDINARI 
QUE ES SOTMET A L’APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.------ 
PARTIDES AFECTADES PER LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
432-61100 Inversió reposició infraestructures 2006............................................100.000,00 
3130-48905 Cooperació amb el Sud .......................................................................31.470,30 
 SUMA................................................................................................131.470,30 
 =========================================================== 
L’anterior import queda finançat de la següent manera: 
 - Per aplicació del Romanent de Tresoreria del Pressupost Ordinari 
de l’exercici anterior per a despeses generals ................................................................131.470,30 
 TOTAL IGUAL A LES MODIFICACIONS.........................................131.470,30 
 ====================================================== 
Eivissa, 8 de maig de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor dels Sr. Tarrés, Campillo, Pizarro, 
Torres, López, Roldán, Llombard i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i l’abstenció dels Srs. Prats, 
Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Domínguez i 
Fernández. 
 
 
5è. Expedient de Modificació de Crèdits núm. 6/2006 de Suplements de crèdits i/o crèdits 
extraordinaris finançat amb el Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior: 
 
Donat compte de l’expedient iniciat de Modificació de Crèdits núm. 6/2006 de Suplements de crèdits 
i/o crèdits extraordinaris finançat amb el Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior, que afecta al 
Pressupost Ordinari d’aquesta Corporació, i vista la proposta de modificació del tenor literal 
següent: 
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PROPOSTA EXP. 06/2006 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS DEL VIGENT PRESSUPOST 
ORDINARI QUE ES SOTMET A L’APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.----------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
PARTIDES AFECTADES PER LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 
222-120 Retribucions bàsiques policia .............................................................7.205,01 
222-121 Retribucions complementàries policia ............................................134.848,04 
222-150 Productivitat policia 9.251,65 
 SUMA .............................................................................................151.304,70 
 ======================================================= 
L’anterior import queda finançat de la següent manera: 
 - Per aplicació del Romanent de Tresoreria del Pressupost Ordinari 
de l’exercici anterior per a despeses generals ...........................................................151.304,70 
 TOTAL IGUAL A LES MODIFICACIONS......................................151.304,70 
 ======================================================= 
Eivissa, 29 de maig de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor dels Sr. Tarrés, Campillo, Pizarro, 
Torres, López, Roldán, Llombard i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i l’abstenció dels Srs. Prats, 
Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Domínguez i 
Fernández. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i vint-i-cinc minuts del 
dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de set folis que, amb mi el Secretari, firmen 
tots el assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
 
 


