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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: 
- Núm. 4/07, ordinària de 27 de febrer. 
- Núm. 5/07, extraordinària de 19 de març. 
2n. Donar compte de la proposta de subvencions de Benestar Social 2007. 
3r. Donar compte de la proposta de subvencions de Cultura 2007. 
4t. Mocions amb proposta d’acord: 
- Moció del Grup Popular sobre que es compleixi l’acord firmat en la concessió del CETIS per a la 
rehabilitació de la casa pagesa de sa Colomina. 
5è. Decrets i comunicacions. 
6è. Mocions sense proposta d’acord: 
- Moció del Grup Popular sobre quines actuacions ha portat a terme l’equip de govern a través del 
Pla d’Excel·lència Turística i la regidoria de turisme de cara a l’inici de la temporada turística de 
Setmana Santa. 
- Moció del Grup Popular sobre el cost del llibre editat per l’Ajuntament amb el títol “Fem Ciutat”. 
7è. Precs i preguntes. 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 24 D’ABRIL DE 2007. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-President: 
 
Sr. Xico Tarres Marí 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Pedro Campillo Anton 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sr. Antonio Arabí Serra 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sra. Carmen Domínguez Arellano 
Sr. Joan Marí Muñoz 
Sr. Jaime Comas Alemany 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Antonio Prats Costa 
Sr. Antonio Roldán Tenllado 
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. Juan José Ribas Méndez 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 

ACTA NÚM. 7/07 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les deu hores del dia vint-i-quatre d’abril de dos mil set; sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Xico Tarrés Marí, es reuneixen els Srs. Regidors 
expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, en primera 
convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària. 
 
 Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu. 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA 
 

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 
 S’aproven, per unanimitat, les Actes de les sessions anteriors núm. 4/07, ordinària de data 27 
de febrer i núm. 5/07, extraordinària de data 19 de març. 
 
 
2n. Donar compte de la proposta de subvencions de Benestar Social 2007: 
 
Es dóna compte de la proposta del Regidor de Promoció Social i Educativa, del tenor literal 
següent:: 
 
“PROPOSTA SUBVENCIONS BENESTAR SOCIAL – 2007 
1.- Partida 3130 – 48901   SUBVENCIÓ DONANTS DE SANG I CREU ROJA  

• Associació Donants de Sang d’Eivissa i Formentera –  5.000 €  
• Creu Roja – 5.000 €  
 

2.-  Partida 3130 – 48900   SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL  
• Club de Jubilats i Pensionistes del Mar – 3.000 €  
• Federació Pitiusa d’Associacions de Majors – 3.600 €  
• DEFORSAM – 4.500 € 
• Associació de Voluntaris “Magna Pitiusa” – 3.600 €  
• Associació de Famílies per una Eivissa-Formentera Sense Drogues - 4.000 € 
• APNEEF – 4.500 €  
• Associació Benestar i Desenvolupament – 3.000 € 
• Associació de Fibromialgia d’Eivissa i Formentera – 4.000 €  
• AEMIF ( Asoc. Esclerosis Multiple Ibiza y Form.) – 5.000 € 
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• Asociación de Latinoamericanos de Ibiza y Formentera – 2.000 €  
• Asociación de Enfermos de Crohn – 1.500 € 
• ALAS – 5.000 € 
• Asociación  Cultural de Residentes Uruguayos  -  1.000 € 
• ASPANADIF – 3.200 € 
• Associació d’alumnes i ex-alumnes del  CEPA Pitiüses – 2.500 € 
• Asociación Española contra el Cáncer – 3.000 € 

Eivissa, 18  d’abril de 2007 
Sgt. Santiago Pizarro Simón 
Regidor de Promoció Social i Educativa”. 

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
 
3r. Donar compte de la proposta de subvencions de Cultura 2007: 
 
Es dóna compte de la proposta de la Tinent d’Alcalde de Promoció Turística: 
“PROPOSTA CONCESSIÓ AJUDES ECONÒMIQUES DE CULTURA 2007 

GEN-GOB Eivissa. Proposta execució fase final “Ses Feixes, exemple de Patrimoni Integral” i 
finalització treballs edició novel·la “Lluc Daida i els horts de ses 
Feixes”...........................................................................................................  3.000 € 
Asociación Cultural Flamenca de Ibiza. Cursets de música........................... 1.000 € 
Centre d’Educació de Persones Adultes “Pitiüses”. X Jornades culturals.......  300 € 
Institut d’Estudis Eivissencs. Revista Eivissa i 33 Curs Eivissencs de 
Cultura............................................................................................................ 5.000 € 
Associació d’Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. Revista Fites i tallers d’estiu 
....................................................................................................................... 2.000 € 
GAT. Activitats teatrals i promoció del teatre................................................. 3.000 € 
Grupo Filatélico de Ibiza. Certamen Nacional de Vitofilia i litografia i exposició de 
col·leccionisme............................................................................................... 2.000 € 
Associació Cultural Es Retorn. Cursos de cuina eivissenca, taller de mocador de cap i taller de 
fabricació d’espardenyes................................................................................ 3.700  

Eivissa, 16 d’abril de 2007 
LA TINENT D’ALCALDE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 

I CULTURAL, 
Sgt.: Lurdes Costa Torres”. 

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
 
4t. Mocions amb proposta d’acord: 
 
4.1.- Moció del Grup Popular sobre que es compleixi l’acord firmat en la concessió del CETIS per a 
la rehabilitació de la casa pagesa de sa Colomina. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO 
 Según lo establecido en el artículo 91 punto 4 del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, el GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO D’EIVISSA, y en su nombre y representación Jaime 
Fernando Comas Alemany, como concejal miembro del mismo, somete al Pleno de la Corporación 
la siguiente MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO: 
Exposición de motivos 
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 La casa payesa de Sa Colomina, calificada en el PGOU como “única en la isla”, padece 
actualmente un grave deterioro. 
 Evaluado por el equipo de Gobierno este lamentable estado de conservación, se planteó la 
posibilidad de sacar a concesión administrativa su reforma y posterior explotación como restaurante 
por una empresa privada. 
Propuesta de acuerdo 
 Que se cumpla el acuerdo firmado en al concesión del CETIS para la rehabilitación de esta 
vivienda y, posteriormente, se ceda para usos sociales y culturales de la asociación de vecinos de 
sa Colomina. 
 Eivissa, 30 de marzo de 1007.”. 
Intervencions: 
Sr. Comas: Diu que el sentit de la moció és que hi ha rumors sobre que es pretenia enfonsar la 
casa de sa Colomina vist el seu mal estat. Havent-hi una partida pressupostària per a la 
rehabilitació, el que s’hauria de fer és rehabilitar-la fins on arribi la partida i que la resta ho assumís 
l’Ajuntament. No és prudent continuar cedint patrimoni municipal. Diu que es pot destinar a usos 
culturals i ciutadans, ja que el barri de Sa Colomina no té seu social. Diu que es podria cedir a 
l’associació de vesins.  
Sr. Tarrés: Diu que ell mateix li va comentar que hi havia algun tècnic que havia dit que la casa 
quedava molt per davall del nivell de la resta de carrers i que seria molt complicat en cas de pluges 
buidar l’aigua. 
 
S’absenta la Sra. Marí Ferrer. 
 
Sr. Torres: Diu que la intenció és rehabilitar la casa i que els usos estaran en funció de les 
necessitats que hi hagi en el moment i de les possibilitats de l’edifici. Per tant diu que rebutjaran la 
moció. 
Sr. Comas: Diu que ja veu que la decisió ja està presa. Diu que el problema tècnic que els hi 
comentàvem ja el coneixia però que es pot resoldre. Diu que el problema de la casa és de 
deixadesa, i que si s’hagués actuat abans el cost no seria tan elevat.  
Sr. Torres: Diu que el Sr. Comas no l’ha entès. Diu que ja ha aclarit que la intenció és rehabilitar.  
Sotmesa a votació, és desestimada amb els vots en contra dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro, 
Torres, Roldán, Llombard, Rubio, Marí i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor dels Srs. Arabí, 
Prats, Comas, Díaz de Entresotos, Rodríguez i Sres. Marí Torres, Domínguez i Fernández. 
 
 
5è. Decrets i comunicacions: 
 
 Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcalde dóna compte 
d’estar a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu 
coneixement. En queden assabentats. 
 
 
6è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
6.1.- Moció del Grup Popular sobre el cost del llibre editat per l’Ajuntament amb el títol “Fem Ciutat” 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 

“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO 
 JAIME FERNANDO COMAS ALEMANY, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo 
con lo que dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN DE 
CONTROL para su discusión en el pleno de la Corporación: 
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 Vista la utilización partidista de los recursos municipales para hacer publicidad de los 
candidatos, Sr. Tarrés y Sra. Costa, a través del libro editado por el Ayuntamiento con el título “Fem 
Ciutat”. 
SOLICITAMOS: 

- Que el coste derivado de esta publicación no sea asumido por todos los ciudadanos de 
Eivissa, si no que sea costeado a cargo de la asignación del grupo del Pacte Progresista. 

Eivissa a 30 de marzo de 2007.”. 
Intervencions: 
Intervencions: 
Sr. Comas: Diu que l’edició d’aquest llibre, que diuen que han escrit funcionaris de la casa, entén 
que com a mínim falta a la veritat o diu veritats a mitges. Diu que més que un llibre institucional és 
un llibre de propaganda política. Diu que tothom per aquesta època vol transmetre tot allò que ha fet 
de bo.  
Diu que comentarà alguna de les coses que no són certes: per exemple, el que diu sobre la 
declaració d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat, qüestió de la qual l’equip de govern no en tenia cap 
interès com demostra el seu programa electoral. Diu que ara que ha sortit bé es volen atribuir el 
mèrit. Diu que ara fins i tot fan victimisme amb el finançament del Consorci Patrimoni de la 
Humanitat. Diu que moltes de les actuacions no han estat exemptes de polèmica i retards: Can 
Botino, es Castell, la Curia, La Marina, Sa Penya, etc... 
Diu que allà on es parla del Castell d’Eivissa és molt curiós. Per exemple, es diu que la sala de les 
Voltes es va restaurar quan governava al Consell la Sra. Pilar Costa. Diu que es repeteixen una i 
altra volta alguna de les obres realitzades. Diu que en matèria social no té molt a dir perquè ha estat 
de les poques on es va continuar la feina feta abans. Diu que de totes maneres s’ha d’esmentar les 
denúncies que hi ha hagut darrerament a l’alberg.  
Diu que quant a Eivissa Centre les úniques realitzades són una escola, un aparcament, un 
macroedifici il·legal i dues maquetes. Diu que pel que fa a l’avinguda d’Espanya, a més de fer-se 
amb molt de retard es van deixar de fer moltes coses que van dir. Diu que també s’ha de veure com 
està avui l’obra de l’avinguda del 8 d’agost o la plaça de bous. Diu que quant al port d’Eivissa, el dia 
que els partits que conformen el Pacte es posin d’acord podran anar tots a una, però el que no pot 
ser és que hi hagi partits que aquí diguin una cosa i a altres bandes en diguin una altra. Diu que hi 
ha molt poca gent que utilitzi les infraestructures dels joves. Diu que quant a les inauguracions de 
museus, pel que fa l’ampliació del MACE només hi ha una foto per ordinador.  
Diu que al llibre s’està diguent pura teoria: remodelació del camp de Can Misses, que és cert, però 
el més curiós és la redacció perquè sembla que l’equip de govern ho hagi fet tot. Per exemple, 
gespa artificial ja n’hi havia, el que passa és que s’ha de canviar pel desgast. Diu que pel que fa al 
camp de Can Cantó, ja estava feta, només s’ha millorat, o el Camp de Can Misses 2. Diu que pel 
que fa a la pista d’atletisme, diu que ja va dir que quan la ves acabada s’ho creuria. Diu que només 
es va fer una intervenció que va generar bastants crítiques per part dels club. Diu que la pista de 8 
carrers que es va prometre i no s’ha fet, i diners n’hi ha. Diu que quant a la remodelació de les 
pistes de Sa Graduada o Sa Bodega, justament inverteixen en aquelles escoles que volen que 
desapareixin. Diu que pel que fa a la pista des Viver, ja els hi havien dit que no era el projecte més 
adequat, perquè no reunia les condicions tècniques. Diu que no han fet pistes poliesportives als 
barris. Diu que pel que fa a les piscines, ell ja va fer unes crítiques sobre l’estat de la mateixa en 
2004 i no s’hi ha invertit res.  
Diu que de la pista de tir amb arc només tenen la maqueta, perquè estan pendents d’una 
modificació puntual del PGOU. Diu que pel que fa als dos nous camps de futbol de Ca n’Escandell 
ningú els ha vist.  
Diu que pel que fa al PGOU, o al Pla Especial del Puig des Molins no s’ha fet res, igual que el Pla 
Especial de ses Feixes. Diu que quant al Pla Especial d’Il·luminació de les Murades la realitat és 
que les murades estan a les fosques.  
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Quant als aparcaments dissuasoris, es deuen dir així perquè a un el dissuadeixen que hi aparquin. 
Quant als parcs infantils no se n’ha fet cap de nou. Només s’han canviat els aparells i a més alguns 
tenen problemes d’electricitat estàtica.  
Diu que quant al carrer de Pere Francès, que se suposa que havia de ser emblemàtic hi ha els 
pivots endoblats i els contenidors oberts. Quant al capítol de Vila més verda, diu que es pregunta 
què s’ha fet que justifica aquesta definició. Diu que una cosa són les zones ajardinades i altra les 
zones verdes. Diu que el macroparc de ca n’Escandell no s’ha fet. Pel que fa a mobiliari urbà, diu 
que si és que potser no pensaven posar fanals o papereres. Diu que quant als serveis del ciutadà, 
diu que han canviat un carrer per un altre però les cues són les mateixes.  
Quant al capítol Vila Més Néta, diu que tampoc saben perquè ho diuen perquè no ho està. Diu que 
hi ha carrers on la brutor continua dies i dies. Diu que el mateix es pot dir de l’afirmació de què a 
Eivissa hi ha menys sorolls.  
Diu que quant a les zones blaves, els resultats són els que són. Diu que també haurien de 
reflexionar sobre això que és diu sobre la millora del medi ambient i el canvi climàtic. Diu que per 
exemple ningú sap què ha passat amb l’oferiment de bicicletes per als ciutadans, perquè han 
desaparegut. Diu que les platges tampoc no están mes netes, i si no que ho demanin a la platja de 
Talamanca o Figueretes. Diu que són l’únic municipi on no tenen cap bandera blava. Diu que està 
d’acord amb la gratuïtat dels llibres de text, encara que ell ho hauria fet d’una altra manera. Diu que 
pel que fa al centre d’animals, li reconeix a la Sra. Ferrer els seus mèrits. Diu que la resta són 
trivialitats. Diu que pel que fa a Can Ventosa millor disfrutar-la mentre puguem perquè si no acabarà 
com el Castell. Diu que pel que fa a l’any Portmany, n’han tengut prou amb un any. Diu que pel que 
fa a l’Eivissa Medieval els funcionaris ho fan molt bé. Diu que, com ja ha comptat, la resta són 
trivialitats.  
Diu que queden a l’espera del que els hi puguin dir. Diu que això no és un llibre institucional i només 
intenta donar llum a un equip de govern que ha estat a les fosques. Diu que els grups polítics tenen 
una assignació que els permet fer aquest tipus de plamfets, i que no ho hagin de pagar els 
ciutadans.  
Sr. Pizarro: Diu que després d’una hora, l’informa que n’editaran 1500 més i que votaran en contra 
de la seua proposta.  
Sr. Comas: Diu que ja entén que és un tema que no els hi agrada parlar-ne. Diu que el fet que no 
vulgui entrar ara a fons és per llevar-li l’oportunitat que el pugui rebatre. Diu que si no hi ha debat li 
lleva la representació que ostenta el grup de l’oposició.  
Sr. Tarrés: Diu que no es podrà queixar el Sr. Comas del temps que l’han deixat parlar. Diu que 
altres institucions el president dirigeix la sessió i obliga als intervinents a cenyir-se a la qüestió. 
Sr. Pizarro: Diu que la moció que ha presentat el PP no consistia en revisar el contingut del llibre. 
Diu que no pot dir que no l’han deixat debatre. Diu que ja entén que és una de les últimes 
intervencions del Sr. Comas i que vol lluir-se. Diu que quant a que no és un llibre institucional 
perquè no reflecteix la realitat del municipi. Diu que tots els exemples de falsedat que ha posat el 
Sr. Comas no són certs. Diu que el Sr. Comas ha muntat un espectacle catastrofista, com dient que 
es cau el Castell. Diu que el Sr. José Juan Cardona també ha fet un llibre en el qual, al seu pròleg, 
s’argumenta la seua publicació dient que han d’explicar el que han fet. Diu que a més, no content 
amb aquest llibre, la Direcció General de Promoció Industrial ha publicat un llibre de balanç 
d’actuació encara més gruixut, amb un munt de fotos del Sr. Conseller. Diu que està segur que 
aquestos llibres no els paga el Sr. Cardona de l’assignació del PP. Diu que quant als fotomontatge, 
el fulletó de realització del PP n’està ple. Diu que també el president de les Illes Balears ha fet 
publicacions argumentant que han de fer balanç de les actuacions, i per això publiquen un llibre de 
400 pàgines.  
Diu que pel que fa la sala de les Voltes del Castell, és veritat que es va restaurar essent alcalde el 
Sr. Enrique Fajarnés però com que després no es va fer absolutament res més es va tenir que 
tornar a actuar-hi a la passada legislatura del Consell.  
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Quant al tema de l’alberg, voldria dir dos o tres coses, diu que li agradaria aclarir un parell de coses 
sobre la qüestió. Diu que en l’escrit del Grup Popular el Sr. Díaz parla textualment de 
“empadronamiento irregular de extranjeros”. Diu que li pregaria que amb aquesta no en pensen 
deixar ni una. Diu que això és com imputar a l’Ajuntament un delicte, i que és l’última vegada que li 
passa.  
Diu que el Sr. Comas l’ha ofès diguent en un diari que l’Ajuntament no té pisos-patera. Diu que si no 
ho fa, llavors la poca credibilitat que té l’haurà perdut absolutament. Quant al fons de l’assumpte, 
diu que la llei obliga a que tota persona que visqui a Espanya està obligada a empadronar-se, i que 
la inscripció no suposarà adquireixin drets que no els hi confereixi la legislació vigent. Diu que el 
propi Govern de les Illes Balears edita fulletons informatius on recorda als estrangers que 
empadronar-se és un dret i un deure. Diu que la legislació vigent diu que a efectes 
d’empadronament de marginats, el criteri que ha de presidir la decisió és la possibilitat de rebre una 
notificació i que per part es pot admetre una adreça fictícia.  
Sr. Díaz: Diu que si el Sr. Pizarro ha de fer alguna cosa que ho faci, però que no amenaci. Diu que 
si l’ha de dur als tribunals que el dugui. Diu que no esperava un explicació tan extensa com l’hi ha 
donat. Diu que un dels mitjans de prova de la darrera regularització era el padró municipal. Diu que 
per tant té més transcendència del que diu el Sr. Pizarro. Diu que el que ha de fer el Sr. Pizarro és 
investigar com s’ha actuat per part dels serveis municipals en aquest tema. Diu que l’obligació del 
Sr. Pizarro és denunciar-lo si pensa que l’ha injuriat.  
Sr. Pizarro: Diu que l’Ajuntament no és qui ha de dir si s’ha de regularitzar a ningú. Diu que el cas 
és que el Sr. Díaz ja dóna per fet que els empadronaments són irregulars, i això no li sortirà gratis a 
algú, i no s’està referint a un funcionari o l’equip de govern. 
 
6.2.- Moció del Grup Popular sobre quines actuacions ha portat a terme l’equip de govern a través 
del Pla d’Excel·lència Turística i la regidoria de turisme de cara a l’inici de la temporada turística de 
Setmana Santa. 
 
Donat compte de la moció, del tenor literal següent: 

“MOCIÓ DE CONTROL 
 JAIME FERNANDO COMAS ALEMANY, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo 
con lo que dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN DE 
CONTROL para su discusión en el pleno de la Corporación: 
 Ante el inicio de la temporada turística de Semana Santa, el PP de Eivissa considera que 
la ciudad no presenta la imagen y el cuidado que, un destino de calidad, precisa lo que está 
provocando que nuestra ciudad, Patrimonio de la Humanidad y que cuenta, además, con un Plan 
de Excelencia Turística, no esté ofreciendo a los turistas la imagen que debiera. 
 Por todo ello 
SOLICITAMOS informen sobre los siguientes puntos: 

1) ¿Cuáles han sido las acciones llevadas a cabo por el equipo de Gobierno a través Plan 
de Excelencia Turística y de la concejala de turismo para asegurar que la ciudad esté 
en condiciones para el inicio de la temporada turística de Semana Santa?. 

2) ¿Cuáles son actuaciones de dinamización turísticas previstas? 
Eivissa a 30 de marzo de 2007.”. 
Intervencions: 
Sr. Comas: Diu que el primer punt de la moció ja no té sentit, però quant a les actuacions de 
dinamització turística sí que els hi agradaria que els hi fessin una relació de les actuacions previstes 
dins del Pla d’Excel·lència Turística.  
Sr. Lurdes Costa: Diu que quant a actuacions de dinamització, entén que el Sr. Comas vol dir 
actuacions com ara la Mostra de Creativitat o la Fira Medieval. Diu que s’han plantejat coses 
concretes que es poden convertir en el seu dia en un producte que després es pugui comercialitzar 
a les diferents fires. Diu que els projectes són: la setmana gastronòmica, la setmana del comerç, la 



 
 
 

 

 
8

Secretaria General  
 
 
PLE ORDINARI 
Dia 24 d’abril de 2007

mostra de creativitat, la Fira Medieval, les Nits d’Òpera, la Setmana Internacional de Música. Diu 
que també es fa una Agenda Cultural amb periodicitat trimestral. Diu que també s’ha fet la iniciativa 
d’Eivissa per Nassos, la Mostra de Dansa, el catàleg de edificis i monuments singulars, la pàgina 
web de turisme. Diu que estan a punt d’obrir les oficines de turisme, inclosa la nova de la Casa de 
la Cúria. Diu que també s’han fet les campanyes de botigues excel·lents, i ara es farà també la 
d’hotels excel·lents, i s’ha editat tot un seguit de material entre els quals hi ha fulletons en braille. 
Diu que s’ha firmat un conveni amb l’ONCE perquè hi hagi restaurant que tenguin la carta en braille. 
Diu que s’ha reeditat la Guia Turística i s’ha editat un DVD. Diu que estan en preparació les audio-
guies i la inauguració del Museu Puget.  
Sr. Comas: Diu que estan a principis de maig i per allò que entén hi ha coses enllestides però la 
majoria encara estan en fase de tramitació. Diu que li agradaria que li fes un poc més d’incís en la 
Mostra de Creativitat i quanta gent s’hi ha inscrit. Diu que li ha cridat l’atenció i és alguns dels 
membres que van participar l’any passat se’ls ha insistit molt perquè hi participin també enguany 
perquè les seues notícies és que no hi ha molta gent interessada.  
Sra. Costa: Diu que cada any s’intenta millorar una mica. Diu que els funcionaris hi tenen molt mèrit 
però també els polítics hi tenen alguna cosa a veure. Diu que hi ha qüestions que criden l’atenció, 
com per exemple que el Consell Insular hagi anat reduint ajudes a la Festa Medieval fins a no 
donar-li enguany 0 euros. Diu que els han remès a la Fundació Turística, però a hores d’ara encara 
no saben què els hi donaran.  
Diu que quant a la Mostra Creativa s’han presentat més de 70 activitats, que hi participaran més de 
500 persones, la qual cosa suposa un nivell de participació molt similar al de l’any passat. Diu que 
enguany es va convocar un concurs d’escultures gegants, que ha comptat amb 15 propostes.  
 
 
7è. Precs i preguntes: 
 
7.1.- Sr. Comas: Diu que voldria fer un prec i és que consti en acta el seu agraïment a tots els 
funcionaris de la casa que han col·laborat amb la seua feina, tant de govern com d’oposició. 
 
7.2.- Sr. Prats: Diu que té una sèrie de preguntes sobre l’avinguda 8 d’agost voldria preguntar 
sobre la finalització de les obres del 8 de maig. Diu que una altra pregunta és sobre la neteja extra 
d’alguns carrers. Diu que no entén que si això no costa res tal com li han dit els serveis municipals, 
ja que no és un servei extra sinó una reorganització dels serveis. Diu que al final del carrer de Pere 
Francés hi ha contenidors que no funcionen i per tant voldria saber quan funcionaran. Quant a ses 
Feixes hi ha un camí al costat de Autolimpiezas Paco que s’ha convertit en un abocador de fems. 
Diu que li agradaria que els serveis municiplas retirassin tota la brutor que hi ha en aquell punt. Diu 
que també prop d’allà que s’ha tancat una parcel·la que s’utilitza per dipositar material d’obra.  
 
Sr. Roldán: Diu que l’únic que falta a l’avinguda 8 d’agost és només l’asfalt. Diu que COPISA que 
havien de començar immediatament i esperen que comencin aquesta setmana. Diu que l’avinguda 
8 d’agost té 2 quilòmetres i mig de carril bici i no estava en el PGOU de 1987.  
 
Sr. Rubio: Diu que els serveis municipals l’han informat bé, i que es tracta d’una reorganització dels 
serveis. Diu que quant als contenidors del carrer de Pere Francés, diu que li contestarà per escrit. 
Quant al tema de ses Feixes, s’ho apunta i enviarà als zeladors.  
 
7.3.- Sr. Díaz: Diu que va aparèixer a un mitjà de comunicació una notícia que els va alarmar i és 
que un membre d’aquest ajuntament va mantenir relacions econòmiques amb la institució entre els 
anys 2003 i 2004 per uns imports bastants elevats de diners. Diu que immediatament van fer la 
comprovació i van veure que era cert, i que es tractava del regidor d’Urbanisme, propietari d’un 
supermercat a la zona des Pratet. Diu que van demanar per escrit que s’emeti informe d’aquestos 
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pagaments i a dia d’avui no tenen notícia. Diu que aquest assumpte ha suposat una dilació 
innecessària, i que ha aixecat més que sospites. Diu  que s’hauria hagut de tenir molta més habilitat 
a l’hora de mirar a quin supermercat es canviaven els vales de Serveis Socials. Diu que li prega que 
li lliuri la informació sol·licitada.  
 
Sr. Pizarro: Diu  que consti en acta que li lliuren al Sr. Secretari la informació sol·licitada, i també 
que consti en acta que el supermercat al que es refereix el Sr. Díaz no va ser escollit per aquest 
equip de govern sinó des de principis dels anys 90 i respecte al procediment administratiu qui li pot 
explicar com es va posar en marxa és el conseller Vicent Serra i el cap d’àrea del Consell Insular, el 
Sr. Bartomeu Riera.  
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent les onze hores i trenta minuts del dia, 
de la qual se n’estén la present Acta que consta de nou folis que, amb mi el Secretari, firmen tots 
els assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 


