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Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 

ACTA NÚM. 15/06 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores del dia deu d’octubre 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 
 

 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 No s’aprova l’acta de la sessió anterior, per no estar encara entregada als Srs. Regidors. 
 
 
2n. Aprovació Addenda Conveni Ajuntament-FAPA: 
 
Donat compte de l’Addenda al Conveni Ajuntament-Fapa per a activitats extraescolars, del 
tenor literal següent: 
“ADDENDA PER AL CURS ESCOLAR 2006-2007 DEL CONVENI MARC ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA I LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES 
D’ALUMNES D’EIVISSA, EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ALS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI D’EIVISSA 
A Eivissa, el ....... d’octubre de 2006 

REUNITS 
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Xico Tarrés Marí, l’Alcalde de l’Excm. Ajuntament d’Eivissa, actuant en 
el seu nom i representació de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.b de la Llei 7/85, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
D’altra banda, el Sr. Antoni Pomar Bofill,  com a President de la Federació d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes d’Eivissa (APIMA), domiciliada al carrer Castella, s/n, Eivissa, NIF. 
Núm. G-07255763, i en representació d’aquesta entitat.     
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest 
conveni i 

EXPOSEN 
I.- Que ambdues han subscrit un Conveni Marc de col·laboració en matèria d’organització 
d’activitats extraescolars als centres educatius del municipi d’Eivissa. 
II.- Que en aquest protocol general es preveu que la concreció de les activitats a desenvolupar 
anualment s’efectuarà mitjançant un conveni específic o addenda. 
III.- Que per aquest curs 2006-07 la Comissió de Seguiment prevista al Conveni Marc ha 
elaborat una proposta a la qual s’especifiquen les activitats extraescolars a desenvolupar a 
cada centre educatiu, la qual ha estat estudiada per ambdues parts. 
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En conseqüència, l’Ajuntament d’Eivissa i la Federació d’APIMA d’Eivissa, acorden subscriure 
la present addenda al Conveni Marc de col·laboració, d’acord amb les següents  

CLÀUSULES 
PRIMERA.- El present Conveni té per objecte determinar, d’acord amb la proposta feta per la 
Comissió de Seguiment determinada pel Conveni Marc de Col·laboració, les concretes 
activitats extraescolars que es portaran a terme el curs 2006-2007 als centres educatius del 
municipi d’Eivissa amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Eivissa. 
SEGONA.- D’acord amb l’esmentada proposta, que ha estat estudiada per ambdues parts 
signants, les activitats concretes i el lloc de realització són: 
  

CENTRE ACTIVITAT/S 

  C. P. Can Misses - Ceràmica i manualitats 
- Tècniques d’estudi 

C. P. Can Cantó - Tècniques d’estudi 
- Crea i experimenta amb la llengua 
- Cultura popular i ball pagès 

C. P. Blanca Dona - Storytelling and games 
- Pintura 

C. P. Cas Serres - Ceràmica i manualitats 
- Pintura 

C. P. Poeta Villangómez - Storytelling and games 
- Ceràmica i manualitats 

C. P. Portal Nou - Psicomotricitat 
- Pintura 
- Logopèdia 

C. P. Sa Bodega - Storytelling and games 
- Tècniques d’estudi 
- Teatre 

 
TERCERA.- Aquestes activitats es desenvoluparan des del mes d’octubre de 2006 a maig de 
2007.- 
QUARTA.- Cada activitat estarà dotada d’un nombre mínim de 40 hores. El còmput d’hores 
setmanals serà d’almenys dues. 
CINQUENA.- El nombre mínim d’alumnes de cada activitat serà de 15 i el màxim de 20. 
SISENA.- A cada activitat hi podran participar els alumnes dels 7 centres col·laboradors 
independentment del lloc en el qual es desenvolupi la mateixa. 
SETENA.- L’Ajuntament d'Eivissa col·laborarà amb la Federació mitjançant l’aportació màxima 
de 1.000 Euros per activitat, per a despeses de personal, material i coordinació; quantitat que 
per al curs 2006-2007 representa una despesa màxima de 17.000 euros. El pagament de 
l’esmentada quantitat s’efectuarà segons s’estableix a la clàusula cinquena del conveni marc. 
El termini màxim de presentació dels justificants de les despeses, així com la memòria de les 
activitats realitzades, serà el dia 31 d’agost de 2007. 
VUITENA.- La Federació és la responsable dels tràmits necessaris per a l’inici de les activitats 
(publicitats als centres, matricula,...) 
NOVENA.- La Federació inhibeix a l’Ajuntament d’Eivissa de qualsevol responsabilitat que es 
pugui derivar per la realització de les activitats previstes en aquest document. 
DESENA.- Aquesta addenda al Conveni Marc tindrà vigència per al curs escolar  2006-2007. 
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I com a prova de conformitat, signen aquest document per duplicat, en el lloc i la data indicats a 
l’encapçalament 
L’ALCALDE DE LA CIUTAT D’EIVISSA,       EL PRESIDENT DE LA  

       FEDERACIÓ D’APIMA D’EIVISSA 
Sgt.: Xico Tarrés Marí            Sgt.  Antoni Pomar Bofill”. 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Promoció Sociocultural i Turisme. 
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
3r. Aprovació Expedient de modificació núm. 21/2006 de suplements de crèdit i/o crèdits 
extraordinaris finançats amb el romanent de Tresoreria: 
 
Donat compte de l’expedient de modificació iniciat de suplements i/o crèdits extraordinaris 
finançats amb el romanent de Tresoreria, vist l’informe d’Intervenció de Fons que consta a 
l’expedient, i vista la proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA EXP. 21/2006 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 
1210 22000 Material oficina adm.general 10.000,00 €
1210 22604 Otras indemniz.judiciales 38.000,00 €
1210 22707 Trab.otras empresas adm.gral 13.300,00 €
1214 205 Renting mobiliario sac 1.420,00 €
1214 212 Manten.edificios SAC 7.000,00 €
222 22104 Suministro vestuario policia 7.750,00 €
222 22602 Campaña educación vial 1.700,00 €
222 22608 Gastos viajes policia 3.000,00 €
222 223 Otras indemniz.policia 3.030,00 €
422 22001 Prensa y revistas educación 24.000,00 €
432 646 Aplicac.informaticas urbanismo 4.000,00 €
433 623 Maquinaria e instal.jardines 3.100,00 €
443 212 Manten.edificios cementerios 11.100,00 €
4511 22601 Atenc.protocolarias cultura 6.900,00 €
4511 22602 Publicidad y propaganda cultura 7.600,00 €
4511 22607 Fiesta Eivissa Medieval 13.825,00 €
4511 22706 Estudios y trab.tecnicos cultura 1.200,00 €
4511 22707 Trab.asist.tecnica cultura 17.350,00 €
4514 212 Mantenim.edificio Can Ventosa 18.000,00 €
4514 22602 Publicidad y propag.Can Ventosa 10.000,00 €
4514 22706 Program.cultural Can Ventosa 15.000,00 €
4514 22707 Treball assist.tecn.Can Ventosa 17.500,00 €
4514 623 Maquin.e instal.Can Ventosa 5.000,00 €
4520 22602 Public.y propaganda fiestas 7.570,00 €
4520 22607 Festejos populares 258.500,00 €  
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PARTIDA  DENOMINACIÓ IMPORT 
4520 22707 Asist.tecnica festejos populares 43.000,00 €
4521 410 Aport.corriente Patronato Deportes 30.000,00 €
454 22601 Atenciones protoc.biblioteca 2.260,00 €
454 22602 Publicidad y propag.biblioteca 25.000,00 €
454 22707 Trabajos asist.tecn.biblioteca 10.800,00 €
4550 212 Mantenimiento edificio juventud 4.900,00 €
4550 22602 Publicidad y propag.juventud 23.000,00 €
4550 22608 Gastos viajes y desp.juventud 4.050,00 €
4550 22706 Estudios y trab.tecn.juventud 60.800,00 €
4550 625 Mobiliario y enseres juventud 8.200,00 €
4551 22001 Prensa y revistas Casal joves 7.810,00 €
4551 22602 Publicidad y prop.casal joves 20.300,00 €
4552 212 Mantenimiento edificio cijae 1.800,00 €
4552 22602 Publicidad y propaganda cijae 2.450,00 €
4552 22707 Trabajos otras empresas cijae 5.000,00 €
463 212 Mantenim.edificios AAVV 7.700,00 €
463 22606 Programa actividades en barrios 24.100,00 €
463 22607 Festejos populares part.ciudadana 6.800,00 €
622 212 Mantenimiento edificios mercados 20.700,00 €
511 61101 Inversion reposicion vias publicas 50.600,00 €

SUMA 755.915,00 €  
 
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 ................................................ 865.115,00 
TOTAL IGUAL A LES MODIFICACIONS  865.115,00 
=================================================================== 
Eivissa, 2 d’octubre de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cistina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada.”; dictaminada favorablement per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda la 
modificació de crèdits. 
Intervencions: 
Sr. Diaz: Diu que segueixen disparant-se les despeses, sobretot la despesa corrent. Votaran 
en contra perquè no està d’acord amb quès es gastassin els diners. 
Sra. Ferrer: Diu que és veritat, és despesa corrent, el que passa és que s’ha de fer. Diu que 
pot entendre que s’abstengui, però que li digui que no s’ha de fer atenció a la biblioteca, no 
s’han de mantenir els edificis, etc. Diu que el que s’incorpora és un romanent i simplement 
s’incorporen a aquelles partides que l’equip de govern entén que s’han de prioritzar.  
Sr. Díaz: Diu que si en el mateix ple no haguessin tengut el següent punt de l’ordre del dia 
segurament s’haguessin abstingut, però no és així. Diu que els ha cridat l’atenció que hagin 
hagut de renunciar a una inversió en equipaments esportius quan haurien pogut aprofitar un 
romanent fantàstic lliure per poder dir que a pesar de tot el tiram endavant perquè han 
aconseguit contenir la despesa corrent. Diu que no li ha criticat les inversions, però diu que no 
pot dir que estan d’acord amb el que estan fent. Diu que estan d’acord que l’Ajuntament ha de 
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continuar funcionant, però diu que s’ha de contenir la despesa i s’ha de gastar eficaçment. Diu 
que els han elegit per tenir l’equip de govern a ratlla. 
Sra. Ferrer: Diu que ha intentat no contestar-li la primera intervenció perquè pensava que no 
havia entès bé el que li havia dit, però diu que ho ha repetit a la segona intervenció. No sap on 
veu el Sr. Díaz que renunciïn a inversió per destinar-ho a despesa corrent. És cert que han de 
renunciar a una inversió esportiva, i després diu que ja en parlaran sobre el tema. Diu que no hi 
ha un euro d’aquesta renúncia que vagi a parar a aquest expedient que estan aprovant en 
aquest moment. Diu que el seu discurs està totalment equivocat, ja que tots els euros 
d’aquesta inversió esportiva passen a inversió.  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, Campillo, 
Roldán, López, Llombard, Torres, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i en contra dels Srs. 
Prats, Comas, Arabí, Ribas, Díaz de Entresotos, Rodríguez i Sres. Marí Torres, Domínguez i 
Fernández. 
 
 
4t. Aprovació modificació Base 40, punt 4t. de les d’execució del pressupost i annex 
d’inversions any 2006: 
 
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent: 

“PROPOSTA D’ACORD 
Donat compte de la proposta d’Alcaldia i vist l’informe emès per la Intervenció de Fons, es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Base 40ª 4t, que quedaria redactada de la següent 
manera: 
“4t. L’endeutament a llarg termini autoritzat per import de 2.750.000,00 es destinarà al 
finançament de les següents inversions: 
DENOMINACIÓ IMPORT FUNCIÓ ECONÒMICA 
ALTRES INVERSIONS PARCS I JARDINS 180.000,00 433 60100 
ALTRES INVERSIONS MEDI AMBIENT 40.000,00 4450 60100 
INVERSIO REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES (PIOS) 900.000,00 511 61100 
INVERSIO REPOSICIO VIES PUBLIQUES 300.000,00 511 61101 
INVERSIÓ REPOSICIÓ PAPERERES I ALTRES 10.000,00 4450 619 
INVERSIÓ REPOSICIÓ MOBILIARI URBÀ 10.000,00 511 619 
INVERSIONS CEMENTIRIS 225.000,00 443 622 
MAQUINÀRIA I INSTAL.LACIONS FESTES 25.000,00 4520 623 
MOBILIARI I ESTRIS S.A.C. 50.000,00 1214 625 
MOBILIARI I ESTRIS BENESTAR SOCIAL 19.411,64 3130 625 
MOBILIARI I ESTRIS VIES PÚBLIQUES 20.000,00 511 625 
MOBILIARI I ESTRIS CAN BOTINO 500.000,00 1210 62500 
EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIÓ 50.000,00 1212 626 
EQUIPS INFORMÀTICS POLICIA 20.000,00 222 625 
APLICACIONS INFORMÀTIQUES P.A.C.-S.A.C. 40.000,00 1212 646 
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APORTACIÓ CONSORCI EIVISSA PATRIMONI 360.588,36 453 767 

TOTAL INVERSIONS FINANÇADES PRÉSTEC 2.750.000,00   
 

SEGON.- Aprovar la modificació de l’Annex d’Inversions del Pressupost per a l’any 2006, 
segons còpia adjunta, i d’acord amb la nova redacció de la Base 40ª 4t. 
Eivissa, 2 d’octubre de 2006. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora Delegada de l’Àrea 
Econòmica.”; dictaminada favorablement per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, la 
proposta de modificació de la Base 40ª 4t i de l’Annex d’inversions de l’any 2006. 
Intervencions: 
Sr. Comas: Diu que avui tracten una nova modificació de crèdit, en el qual desapareix la 
inversió en una instal·lació esportiva compromesa des de fa temps, on es llueix una magnífica 
maqueta però aquesta instal·lació no anirà més enllà. Vist des de fora sembla una revenja 
perquè tot el que el Sr. López ha anat dient als esportistes sobre aquesta instal·lació ara s’ho 
ha d’empassar, perquè no era veritat. Diu que no li poden aprovar aquesta modificació perquè 
una prioritat és complir amb els compromisos i la paraula donada. Diu que no neguen que allà 
on van els sous no sigui un tema important. Tal i com està la ciutat necessita molta inversió i 
molta mà dura, la qual al llarg d’aquestos quatre anys l’equip de govern ha anat descuidant, i 
aquí tenen les conseqüències, i ara com s’acosten les eleccions necessiten fer-li una netejada 
de cara a corre-cuita. Diu que no s’ha de consentir que aquestos sous surtin d’Esports i que per 
tant votaren en contra.  
Sr. Ferrer: Diu que el que porten a ple és l’expedient de modificació de la base 40, que és el 
que afecta al préstec; una part correspon a les inversions esportives i que es veuen obligats 
una vegada més a modificar-la ja que es destinen uns sous que en principi anaven destinats a 
una instal·lació esportiva a unes altres inversions. Han de retirar aquest projecte perquè estan 
pendent de la modificació puntual del PGOU de la zona de Can Misses on s’havien de fer 
aquestes instal·lacions. Diu que ni s’ha preocupat de buscar des de quan estan esperant que 
els ho aprovi el Consell Insular. Li preocupa el fet que ja sigui la tercera vegada que han 
pressupostat aquesta inversió esportiva, i que hi han de renunciar. Diu que els donarà el 
benefici del dubte als qui han d’aprovar aquesta modificació, i aquesta demora els ha costat 
que perdin la subvenció dels PIOS, què si no se’ls aprova la modificació del PGOU no poden 
posar ni una pedra. Diu que hi ha hagut molt poca ajuda per part d’alguns membres d’aquest 
Consistori, perquè aquí sí que el Sr. Díaz hagués pogut fer alguna cosa. Li sembla molt 
planyider per la seua part lamentar-se que una vegada més es perdi una instal·lació esportiva 
que no es podrà fer senzillament perquè al Grup Popular no li dóna la gana, perquè si 
volguessin està segura que el Sr. Tarrés i el Sr. López posarien amb el Sr. Comas  a la foto i 
s’aprovaria la modificació puntual. Diu que ja sap que hi ha regidors d’aquest ajuntament que 
pensen que no haurien de rebre subvencions dels PIOS i que simplement vol insistir que 
modifiquen aquest punt per poder mantenir en vigor el préstec tal i com el tenien aprovat a la 
base 40.  
Sr. Comas: Diu que la Sr. Ferrer va en la línia dels seus discursos, acalorats, amb un toc de 
victimisme, el Sr. Alcalde, a veure si tendrà les mateixes paraules per a ella que va tenir per al 
Grup Popular en el ple passat, on els va dir incompetents, inútils, ineficaços, que no estudien. 
Diu que a la Sra. Ferrer li fan fer un paper molt trist. Segur que la Sra. Ferrer no ha fet el 
seguiment de la història d’aquesta instal·lació, perquè sinó no diria les barbaritats que ha dit 
avui. Això és una obra que comença amb un projecte de 796.534 euros, dels quals 565.92 amb 
càrrec a l’Ajuntament i 230.705 amb càrrec a PIOS. Amb data 9 de setembre de 2005 l’equip 
de govern va presentar un avantprojecte, i amb data 30 d’octubre de 2005 van presentar el 
projecte definitiu. Els PIOS s’aproven amb data 4 de febrer del 2006, i en aquest ple passen la 
modificació puntual del PGOU amb data 8 de maig de 2006. Mentrestant no s’ha fet res, només 
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la maqueta. La modificació entra en el Consell el 7 de juny de 2006, i això té una tramitació, la 
qual va ser tan lenta perquè dins hi fiquen un tema que no és esportiu sinó purament urbanístic.  
Diu que dins d’aquesta modificació hi inclouen treure la volumetria de Can Misses II per dur-la a 
una zona esportiva de promoció privada, i que a sobre hi volen fer habitatges. Hi fiquen també 
la volumetria de la nova piscina de Can Misses, que si s’haguessin cenyit estrictament a la 
zona verda per fer-hi la instal·lació esportiva el Grup Popular hi hauria estat d’acord. 
Pregunta per què l’equip de govern no va sol·licitar una pròrroga, ja que tenien fins al 30 de 
setembre. Afirma que el Grup Popular vol aquesta instal·lació perquè creuen que és una 
necessitat prioritària, però l’equip de govern no pot fer-se la víctima. L’equip de govern no ha fet 
la seua feina i ha fracassat.  
Sr. Tarrés: Diu que com que el Sr. Comas ha fet referència a temes corresponents d’àrees 
diverses li contestaran els regidors de les respectives àrees. 
Sr. Comas: Diu que això no és de rebut.  
Sr. López: Diu que això ha s’ha fet en anteriors ocasions i que com que hi hagut referències 
directes cap a ell voldria contestar.  
Sr. Comas: Diu que està d’acord que li contesti més d’un regidor, però que després li deixin 
puntualitzar.  
Sr. Tarrés: Diu que li sembla mentida que el Sr. Comas hagi dit el que ha dit avui, perquè no 
n’ha endevinat ni una. El Sr. Comas du massa ràbia acumulada i per això intenta ferir, però no 
fereix qui vol sinó qui pot. 
Sra. Ferrer: Diu que s’ha quedat molt sorpresa del to insultant de la intervenció del Sr. Comas. 
Si el Sr. Comas es pensa que ofendrà aquesta regidora dient-li que l’únic que sap fer és anar a 
firmar, llavors és que no té ni idea de la feina que fa l’equip de govern. Aquest equip de govern 
és capaç de defensar-se del que ha dit el Sr. Comas perquè tothom coneix els projectes, sap 
com es treballa. Són conscients d’on s’equivoquen, però diu que el Sr. Comas, que va ser 
membre d’un equip de govern, no té ni idea de com funciona un equip. En el cas de les normes 
subsidiàries d’altres ajuntaments, el Consell tarda molt menys. Diu que l’equip de govern sí va 
presentar la pròrroga al projecte però el Consell els ho ha denegat. És lamentable que el Grup 
Popular no sigui capaç d’acceptar-ho. El Sr. Comas s’ha passat tota la intervenció justificant 
una modificació puntual amb arguments que no tenen res a veure amb el que estan parlant i 
que simplement al Consell no li ha donat la gana aprovar la modificació puntual, perquè sinó ho 
haguessin fet. Diu que simplement al PP li interessa retardar tots els projectes.  
Sr. López: Diu que en un principi anava a fer un poc d’història sobre el projecte, però primer vol 
desfer un malentès, i és que l’equip de govern no ha perdut cap subvenció; la consellera té la 
capacitat de decidir on es volen fer les instal·lacions i per tant ella té la capacitat de decidir que 
si aquesta subvenció no es pot destinar a aquest objectiu per raó de calendari es destini al 
mateix municipi i a altres inversions. Diu que té capacitat jurídica per fer-ho i que la persona 
que té la capacitat d’acceptar aquestos projectes és la Sra. Carmen Dominguez, que és 
regidora d’aquest Ajuntament. La data de la carta en la qual se’ls denega la pròrroga del termini 
és el 15 d’octubre, i ara els portaran el document on es demana la pròrroga. Quan es parla de 
projectes paralitzats, és perquè el Grup Popular no dóna suport a aquestos projectes. Recorda 
que la modificació puntual d’Eivissa Centre porta paralitzat des de 2004. 
Sr. Prats: Diu que la intervenció del Sr. López només era per respondre a al·lusions.  
Sr. Tarrés: Diu que el Sr. Prats no ha de refusar el debat, i que ja havia dit abans que li 
permetria contestar després al Sr. Comas. 
Sr. López: Diu que ell sempre és força respectuós amb les intervencions dels altres, i si ha 
parlat d’altres projectes paralitzats, és perquè el Sr. Comas ha dit que l’equip de govern no ha 
estat diligent en la tramitació de l’expedient de modificació del PGOU, i ha pensat que això no 
podia quedar en l’aire i que havia d’explicar perquè hi ha projectes paralitzats. Diu que el Sr. 
Comas ha de saber tot el que hi ha paralitzat no per causa d’aquest Ajuntament sinó del 
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Consell. A més d’Eivissa Centre, hi ha el nou PGOU, pendent des de febrer de 2006, el PEPRI 
de Sa Penya des de 2005, Normes Complementàries de densitat de població des de 2005, 
modificació puntual del Pla Parcial del que estan parlant ara, pla d’il·luminació de les muralles 
pendent des de 2006. Diu que la raó per la qual demanen la modificació puntual per fer la 
galeria de tir amb arc és perquè ells no són com el PP. El camp de futbol de Can Cantó està 
ubicat a una zona verda i ells no ho volen fer això. El Sr. Comas ho va fer, però aquest equip 
de govern no, perquè pensa que és el que correspon d’acord amb la legalitat.  
El Sr. Comas ha fet una al·lusió velada en el sentit que hi pot haver un aprofitament urbanístic i 
altres coses. Diu que dalt hi ha una zona esportiva de 26.000 m2 que és privada, i llavors el 
que han fet és obtenir molts més metres esportius públics i augmentar la capacitat de poder fer 
moltes més instal·lacions esportives, perquè estan subjectes a una densitat i a una capacitat 
edificatòria i això ja està limitat. Com que necessiten reformar tot el polígon de Can Misses 
quant a instal·lacions esportives, han de plantejar aquesta modificació, i això és el que han fet: 
millorar les instal·lacions. Quant a la galeria de tir amb arc, és evident que l’equip de govern 
s’ha preocupat. L’altre dia van aprovar al Patronat d’Esports la realització dels nous projectes 
esportius aportant íntegrament els sous, inclosa la galeria de tir amb arc. Diu que els sous que 
no es destina perquè es perdia la subvenció en termes legals –que no polítics perquè això té 
solució- es destina íntegrament a instal·lacions esportives. No hi ha ni un euro de pèrdua. El 
Grup Popular té la capacitat de treballar per a aquest municipi i no ho estan fent per dos raons. 
No es tracta que els diguin que s’ha perdut la subvenció sinó que entre tots facin la força 
necessària perquè aquesta subvenció que s’ha perdut en termes jurídics perquè no els han 
admès la pròrroga, que no es perdin els sous i que es destinin al municipi d’Eivissa. Diu que 
proposa al ple que s’adrecin al Consell perquè aquestos mateixos sous es destinin a 
instal·lacions esportives al municipi d’Eivissa, ja que hi ha capacitat per poder-ho fer.  
Sr. Comas: Diu que no comptava intervenir tantes vegades, però ja que el Sr. López té ganes 
de debatre aquestos temes esportius, a ell ja li va bé. Diu que quan es va fer la modificació del 
camp de futbol de Can Cantó van modificar una zona verda a esportiva, i que en el seu 
moment tothom va poder dir la seua. Quan el Sr. López va posar tanques al camp de futbol de 
Can Misses, ell li va dir que s’havia envaït una zona verda, i el Sr. López va replicar que com 
que a Can Cantó ja s’havia fet, dons ja estava bé. El que ha dit el Sr. López i la Sra. Ferrer es 
ben contradictori, perquè la Sra. Ferrer diu que s’ha perdut la subvenció i el Sr. López diu que 
no. Si volen la col·laboració del Partit Popular no tenen més que demanar-la. Algun company 
del Sr. López ho ha fet i l’han tengut.  
Sra. Domínguez: Diu que aquest ple és una mica surrealista perquè s’adrecen a ella com a 
consellera del Consell Insular en un ple on hi està com a regidora. Diu que és voluntat d’ella, 
com a consellera, no rebutjar cap dels projectes presentat per l’Ajuntament d’Eivissa als PIOS. 
Els PIOS estan reglats, i sempre que hi ha hagut problemes han tengut converses els tècnics 
de les dues institucions per poder-los solucionar. Si l’Ajuntament presenta un avantprojecte en 
setembre, des del mateix moment ja podrien haver començat a tramitar la modificació del 
PGOU, perquè així ja haguessin tengut aquesta feina avançada en el mes de febrer, quan 
s’aproven els PIOS, ja haguessin tengut aquesta feina feta. En cas contrari, en comptes 
d’entrar aquest projecte de revisió del PGOU en febrer en comptes de juny també haguessin 
guanyat uns mesos. El que és cert és que si en setembre l’obra no està adjudicada i no s’ha 
demanat pròrroga no es pot fer, no perquè ho digui ella o el Consell, sinó perquè ho diu la llei. 
Si hi hagués una fórmula legal perquè aquestos 200.000 euros que els posaven en els PIOS es 
puguin recuperar per a una altra obra, ja poden comptar que es farà així perquè aquesta és la 
voluntat política d’ella.  
Sr. Tarrés: Diu que voldria aclarir alguna de les coses dites. Diu que aquesta modificació en 
principi no s’havia de demanar, i que es va de demanar en produir-se al·legacions per part de 
vesins de la zona de Can Misses. Diu que la modificació no es demana per la galeria de tir amb 
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arc sinó per les piscines de Can Misses, allà on la Comissió de Medi Ambient demana el que 
no ha demanat a cap Ajuntament en la vida, que és una avaluació d’impacte sonor de les 
instal·lacions; visual i sonor. 
Diu que si el Grup Popular governàs d’aquí vuit mesos es trobarien amb espai per fer 
instal·lacions esportives. Avui no n’hi ha. Si no n’hi hagués, el Sr. Comas seria capaç de fer 
instal·lacions esportives a un parc, o a qualsevol lloc. Diu que el PP va fer una instal·lació 
esportiva a una zona verda, sense canviar la qualificació. La galeria d’arc es fa a una zona 
residencial, allà on el PP hi va voler fer un camp de futbol. El problema que té el camp de futbol 
de can Misses és que és una zona residencial, i resulta que aquest equip de govern agafa 8000 
metres i els posa allà on n’hi ha 26000 esportius privats. Llavors diu que en queden 8000 de 
residencials i 18000 esportius. Amb la permuta en quedaran 18000 esportius però públics, més 
el camp de futbol que era residencial i passa a ser esportiu. Amb aquesta operació l’equip de 
govern ha guanyat per a la ciutat 18000 metres per fer-hi instal·lacions esportives. A pesar 
d’això encara ve el Sr. Comes i els hi tira en cara. Diu que el que ha de fer el Sr. Comas és 
donar exemple. El Sr. Comas diu que l’equip de govern ha tancat un camp de futbol i l’han 
tancat per damunt del que és zona verda. Diu que resulta que una parcel·la de 18000 metres té 
un quadrat de 1000 metres que és zona verda, igual que totes les parcel·les del mateix polígon 
i, és clar, la tanca passa per allí. El Sr. Comas ha de reconèixer que l’operació que s’ha fet és 
exemplar.  
Sr. Comas: Diu que no ha parlat d’il·legalitats en cap moment, simplement que no és el 
procediment més adient. Quant a la parcel·la de 8000 metres quadrats és un canvi de 
conceptes. A l’equip de govern els agrada molt construir i a ells no; ells convertien zones 
urbanitzables en esportives i l’equip de govern ho fa a l’inrevés. No guanyen res en zones 
esportives, encara que abans fos zona esportiva privada; en realitat abans hi havia 26000 
metres i ara n’hi haurà 18000, perquè a la resta hi construiran.  
Sr. Tarrés: Diu que no entén que el Sr. Comas pugui dir aquestes coses. El Sr. Comas els 
acusa de voler construir molt, quant amb el PGOU que va aprovar el PP es podia construir molt 
més. El PGOU de l’actual equip de govern rebaixa en 20.000 habitants els que hi pot haver al 
municipi, però al Sr. Comas li és ben igual que les zones esportives siguin públiques o 
privades, tant li fa que s’hagi de pagar per fer esports.  
Sr. López: Diu que no vol entrar més en polèmica, només vol aclarir dues coses: no ha entrat 
en cap contradicció en dir que no han perdut la subvenció. El que volia dir és que hi ha la 
voluntat i la capacitat política per evitar que es perdin els sous dels PIOS. Està content que 
aquesta discusió serveixi per recuperar gairebé 300.000 euros que d’altra manera s’haguessin 
perdut. Aquest és l’acord que li interessa, i que no s’hagués necessitat aquest ple si quan van 
demanar una ampliació del termini se’ls hagués concedit. Diu que si no hagués estat possible 
concedir l’ampliació sempre s’hagués pogut parlar igualment.  
Sr. Domínguez: Diu que la voluntat política ja l’havia expressat, però sempre i quan sigui legal. 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, Campillo, 
Roldán, López, Llombard, Torres, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i en contra dels Srs. 
Prats, Comas, Arabí, Ribas, Díaz de Entresotos, Rodríguez i Sres. Marí Torres, Domínguez i 
Fernández. 
 
 
5è. Aprovació Expedient de modificació núm. 22/2006 de suplements de crèdit i/o crèdits 
extraordinaris finançats amb anul·lacions i baixes de crèdits de partides que s’estimen 
reduibles: 
 
Donat compte de l’expedient de modificació iniciat de suplements de crèdits i/o crèdits 
extraordinaris finançats per anul·lacions o baixes de crèdits de partides que s’estimen 
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reduibles, vist l’informe de la Intervenció de Fons que consta a l’expedient, i vista la proposta 
d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS I/O CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
FINANÇATS MITJANÇANT ANUL·LACIONS O BAIXES DE CRÈDITS DE PARTIDES QUE 
S’ESTIMEN REDUIBLES, QUE AFECTA AL VIGENT PRESSUPOST ORDINARI DE LA 
CORPORACIÓ.------------------------------------------------------------------------------------- 
Donat compte de l’expedient incoat de crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdit finançat 
per anul·lacions o baixes de crèdits de partides no compromesos, vistos els informes preceptius 
que consten a l’expedient, es sotmet al Ple de la Corporació, l’aprovació de la següent 
modificació de crèdits: 

 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS I/O CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
511-61100 Inversió reposició calçades vies públiques................... 8.000,00
511-61101 Inversió reposició vies públiques.................................. 336.000,00
  
 TOTAL INCREMENTS................................................. 344.000,00

 
ANUL·LACIONS O BAIXES DE CRÈDITS 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
4521-60100 Inversió nova instal·lacions esportives......................... 344.000,00
  
 TOTAL MINORACIONS............................................... 344.000,00

 
Eivissa, 3 d’octubre de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada.”; dictaminada favorablement per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda la 
modificació de crèdits proposada. 
Intervencions: 
Sra. Ferrer: Diu que ara el que estan fent és assignar els sous que estaven destinats a préstec 
a aquestes instal·lacions esportives a altres partides, que són Vies Públiques, les quals 
s’incrementen en 336.000 euros.  
Sr. Comas: Diu que estan parlant del mateix. Diu que aquestos sous que estaven a esports no 
hi van, sinó a vies i obres. 
Sra. Ferrer: Diu que no estan aprovat el mateix. Diu que estan aprovant no seguir perdent sous 
en inversions. 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, Campillo, 
Roldán, López, Llombard, Torres, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i en contra dels Srs. 
Prats, Comas, Arabí, Ribas, Díaz de Entresotos, Rodríguez i Sres. Marí Torres, Domínguez i 
Fernández. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i deu minuts del dia, 
de la qual se n’estén la present Acta que consta de dotze folis que, amb mi el Secretari, firmen 
tots els assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 


