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ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
- Núm. 6/07, ordinària de 3 d’abril.
- Núm. 7/07, ordinària de 24 d’abril.
- Núm. 8/07, extraordinària de 28 d’abril.
- Núm. 9/07, extraordinària de 7 de maig
2n. Aportació conveni any 2007 Fundació Ignasi Wallis per a Residència Reina Sofia (Centre de dia
i unitat d’atenció domiciliària).
3r. Aportació conveni any 2007 Fundació La Caixa i Associació de Gent Gran d’Eivissa “s’Esplai”
per a un pla d’activitats culturals i formatives.
4t. Proposta inversió plurianual per a la reforma i ampliació del Museu d’Art Contemporani.
5è. Expedients d’aprovació de factures.
6è. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions.
7è. Rectificació Inventari de Béns a 31-12-06.
8è. Conveni col·lectiu del personal laboral del Patronat Municipal d’Esports.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 24 DE MAIG 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. 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
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Sra. Marta Fernández Mauri
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
Sr. Juan Pedro Rodríguez Rodriguez
Srs. que falten amb excusa:
Sra. Cristina Ferrer Ferrer
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 10/07
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores i trenta minuts dels dia vint-i-quatre de maig 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 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:
S’aproven, per unanimitat, les Actes de les sessions anteriors núm. 6/07, ordinària de data 3
d’abril; núm. 7/07, ordinària de 24 d’abril; 8/07, extraordinària de 28 d’abril i 9/07, extraordinària de
data 7 de maig.

2n. Aportació conveni any 2007 Fundació Ignasi Wallis per a Residència Reina Sofia (Centre
de dia i unitat d’atenció domiciliària):
Donat compte del contingut del Conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Ignasi Wallis per a
residència Reina Sofia (centre de dia i unitat d’atenció domiciliària) i l’aportació per al 2007 de
60.990 €, segons el següent desglosament:
- Residència Reina Sofia: Posar a disposició de l’Ajuntament una plaça residencial assistida i dues
places residencials per a vàlids per a persones sense recursos residents al municipi d’Eivissa
................................................................................................................................... 31.500 €
- Centre de Dia: Posar tres places a disposició als Serveis Socials d’Atenció Primària de
l’Ajuntament .............................................................................................................. 23.490 €
- Unitat d’Atenció Domiciliària: Posar a disposició dels Serveis Socials d’Atenció primària de
l’Ajuntament 300 hores d’Atenció personal i/o de neteja a domicili i 300 Serveis de menjar a Domicili
................................................................................................................................... 6.000 €.
Vist l’informe d’Intervenció. Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Promoció
Sociocultural i Turisme
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Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda l’aprovació del Conveni i l’aportació
econòmica especificada abans.

3r. Aportació conveni any 2007 Fundació La Caixa i Associació de Gent Gran d’Eivissa
“s’Esplai” per a un pla d’activitats culturals i formatives:
Donat compte de l’esborrany de conveni entre l’Ajuntament d’Eivissa, la Fundació la Caixa i
l’Associació de Gent Gran d’Eivissa “s’Esplai” per a un pla d’activitats culturals i formatives per al
2007. L’aportació municipal a aquest projecte seria de 10.000 €.
Vist l’informe d’Intervenció Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Promoció
Sociocultural i Turisme.
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda l’aprovació del Conveni i l’aportació
econòmica especificada abans.

4t. Proposta inversió plurianual per a la reforma i ampliació del Museu d’Art Contemporani:
Donat compte de la proposta per a la inversió plurianual per a la reforma ampliació del
Museu D’Art Contemporani. Donat compte del següent informe:
“INFORME
Assumpte: Projecte de reforma i ampliació del Museu d’Art Contemporani.
1.- ANTECEDENTS
L’ampliació de l’edifici del Museu D’Art Contemporani aprofitant el terraplè del baluard de Sant
Joan, figura al programa d’actuació del PEPRI de Dalt Vila (fitxa A01).
Per dur a terme aquesta acció del Pla especial, el Consorci va encarregar la redacció d’un Estudi
Previ a l’arquitecte D. Víctor Beltran, el 25 de febrer 2002. Amb posterioritat es va encarregar el
projecte bàsic que va ser informat favorablement per la Comissió del PEPRI DE Dalt Vila (en data
2/10/2003) i per la CIOTHUPA, secció Patrimoni (en data 2/09/2003). Posteriorment, es va
encarregar al mateix arquitecte el projecte d’execució (data 16-02-2004). La redacció definitiva
d’aquest projecte fou lliurat al consorci en el mes de desembre de 2004, i preveia un pressupost
d’execució de l’obra de 2.018.472,65 €.
L’any 2005, es va demanar al Ministeri de Cultura col·laboració per dur a terme les obres del
Museu, que va respondre positivament, amb una primera aportació mitjançant una subvenció
nominativa de 400.000€ l’any 2006.
Arrel d’aquesta aportació, l’any 2006 es va demanar a l’arquitecte redactor del projecte que fes una
actualització del pressupost així com la presentació de tots els documents necessaris per procedir a
la licitació de l’obra mitjançant la presentació d’un projecte refós, projecte amb registre d’entrada del
26 d’abril de 2007.
2.- JUSTIFICACIÓ DE L’INTERÈS CULTURAL I PATRIMONIAL
La intervenció al Museu d’Art Contemporani respon no només a la necessitat d’ampliació dels
espais que a l’actualitat té el centre, sinó també a un replantejament i millora de la zona d’accés a
Dalt vila pel baluard de Sant Joan. El projecte contempla reduir una part del terraplè central del
baluard per ampliar el pas a la plaça de Vila, a més de millorar l’espai públic existent. Per sota la
rasant de la plaça es construiran diferents dependències (magatzem, sales per arxiu, restauració,
polivalents, etc.) a més de nous espais per exposicions temporals imprescindibles per al
funcionament de qualsevol museu i que, en l’actualitat, el d’Art Contemporani no en té.
3.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT IMMEDIATA D’INICIAR L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE,
La memòria del projecte d’execució presentat contempla i defineix les obres que s’han de realitzar i
la programació per anys. Ateses les dificultats i problemes que pot comportar aquesta actuació dins
el conjunt històric, que a més afecta a la zona d’accés a Dalt Vila, convé iniciar-les el més aviat
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possible, prenent les mesures adients per no pertorbar l’entrada al barri. Cal tenir en compta que la
duració de les obres s’ha fixat en 21 mesos, el que significa el tancament provisional de les
instal·lacions museístiques durant un llarg temps.
4.- MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE.
El projecte defineix les obres i instal·lacions que s’han d’executar per la reforma i ampliació del
MACE. L’edifici actual, dissenyat al segle XVIII per l’enginyer Simon Poulet, consta de dos plantes
amb accés independent, construïdes dins el terraplè del baluard de Sant Joan. El projecte, a més
de restaurar i dotar al vell edifici de les instal·lacions necessàries per la seua funció, proposa la
creació de nous espais sota la rasant actual del baluard, el que permetrà completar l’equipament
museístic amb dependències bàsiques com magatzem, sales d’exposició temporal i didàctiques,
així com de restauració i arxiu, entre d’altres .
El projecte refós presentat consta de:
- Projecte d’execució de l’estructura
- Projecte d’execució d’acabament de l’obra
- Projecte d’instal·lacions
- Estudi de seguretat i salut.
5.- IMPORT TOTAL DEL PROJECTE.
Pressupost d’execució material és de 2.283.589,01€.
Pressupost total: 3.152.266,27€
Pressupost total de licitació de l’obra: 3.152.266,27€
6.- JUSTIFICACIÓ DEL DESFÀS ENTRE EL COST DEL PROJECTE INICIAL I EL FINAL.
L’actualització del pressupost del projecte ha suposat un augment considerable del cost de les
obres d’execució material pressupostades al 2004. Aquesta pujada es justifica per dos motius
bàsics: per una part la fort pujada dels preus al sector de la construcció en els últims anys, i per
l’altra, i més rellevant, que s’ha incorporat la utilització de mitjans geotècnics complexes, per tal que
el buidatge del baluard no afecti ni l’estructura de les murades ni l’estabilitat dels habitatges
pròxims. Pel que fa al finançament, el Ministeri de Cultura es va comprometre a participar amb la
part que se li va demanar en el seu dia ( a l’any 2005), per la qual cosa, l’increment del pressupost
ha de ser assumida per l’Ajuntament.
7.- PROPOSTA PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE.
A l’objecte d’executar el Projecte de Reforma i ampliació del MACE, la funcionària que subscriu
entén que l’Ajuntament d’Eivissa haurà d’assumir el compromís de consignar les quantitats no
finançades pel Ministeri de Cultura amb càrrec als respectius Pressupostos Generals de la
Corporació per als exercicis 2008 i 2009, que són les següents:
Any 2008.................................................................... 531.527,35 Eur
Any 2009.................................................................... 602.266,27 Eur
Total........................................................................ 1.133.793,62 Eur
El finançament del projecte de Reforma i Ampliació del Museu d’Art Contemporani es faria de la
següent manera:
Any 2006............................ 400.000,00 Eur....... Ministeri de Cultura
Any 2007............................ 750.000,00 Eur... ... Ministeri de Cultura
Any 2008............................ 868.472,65 Eur....... Ministeri de Cultura
Any 2008............................ 531.527,35 Eur....... Ajuntament d'Eivissa
Any 2009............................ 602.266,27 Eur....... Ajuntament d'Eivissa
Total................................ 3.152.266,27 Eur
Sgt.: Rosa Gurrea Barricarte
Tècnica de Patrimoni
Eivissa, 30 d’abril de 2007.
Vist l’informe d’Intervenció.
Donat compte de la Proposta d’acord de la Tinent d’Alcalde de Promoció Turística i Cultural, del
tenor literal següent:
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“PROPOSTA PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU
D’ART CONTEMPORANI
Vist els informes emesos per la tècnica de Patrimoni i l’interventor relatius al finançament del
projecte de Reforma i ampliació del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la despesa plurianual corresponent al Projecte de Reforma i ampliació del
Museu d’Art Contemporani d’Eivissa per un import de 3.152.266,27€, segons les següents
anualitats:
Any 2007.......................................................1.150.000,00€
Any 2008.......................................................1.400.000,00€
Any 2009..........................................................602.266,27€
TOTAL..........................................................3.152.266,27€
SEGON.- Aprovar un compromís de despeses per als exercicis futurs per import d’1.133.793,62
amb la finalitat de finançar l’execució del projecte de Projecte de Reforma i ampliació del Museu
d’Art Contemporani d’Eivissa als exercicis 2008 i 2009, segons el següent desglossament:
Any 2008.......................................................................... 531.527,35 €
Any 2009.......................................................................... 602.266,27 €
TOTAL.......................................................................... 1.133.793,62 €
Eivissa , a 15 de maig de 2007
Sgt. Lurdes Costa Torres
Tinent d’Alcalde de Promoció Turística i Cultural”.
Dictaminat l’assumpte favorablement per la Comissió Informativa de Promoció Sociocultural i
Turisme.
Intervencions:
Intervé el Sr. Comas, manifestant que votaran favorablement perquè és una obra que tots desitgen,
però no entén com una vegada firmat el conveni i només dos mesos després s’augmenta el
pressupost de l’obra en un 30%. Això suposa una gran imprevisió d’aquest equip de govern.
Sra. Costa: diu que no hi ha hagut imprevisió. Segons els informes dels tècnics s’ha hagut
d’actualitzar el pressupost perquè el projecte és del 2002 i mai s’ha fet.
Sr. Comas: el que diu és cert però confirma que és una falta de previsió. Com que no han fet res
des del 2002 ara passa això.
Sra. Costa: el que hauria de fer el Sr. Comas és felicitar a l’Ajuntament perquè de forma solitària ha
aconseguit l’ampliació del MAC. El Sr. Comas no va fer res per ampliar-lo quan ell era president.
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació.

5è. Expedients d’aprovació de factures:
5.1.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS.
INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS SOBRE CRÉDITOS POR
ACTOS DE CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA.
Vistas las facturas remitidas por las Concejalías que posteriormente de detallan, resulta que la
tramitación de las mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente de conversión
y/o convalidación administrativa, conforme determina la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
“Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común”.
NÚM.FTRA.
PROVEÏDOR
IMPORT
CONCEJALÍA
27002
SA CAPELLA DE PORTMANT SL ..................... 32.528,00
ALCALDÍA
343/1/33
AQUALIA SA....................................................... 43.044,43 VIAS PÚBLICAS
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ATENDIDO que las citadas facturas superan individualmente la cifra máxima para contratos
menores establecida en los artículo 121, 176 y 201 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
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 contratos por los servicios prestados no podían
ser calificados de menores y deberían haber seguido los trámites previstos en el Texto Refundido
de 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 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.
Por todo ello y a la vista de los antedecentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del art. 214
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
INFORMA:
PRIMERO.- No le consta a esta Intervención Municipal que se hubiera incoado en su momento
expediente de contratación por los servicios o suministros que se indican.
Se acredita con la firma del Técnico y/o el Concejal correspondientes, que los servicios o
suministros, que son objeto del presente informe, fueron prestados.
Tampoco le consta a esta Intervención que se hubiere efectuado, en el momento procedimental
oportuno, acto interventor de fiscalización crítica o previa regulada en los artículos 214 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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.
SEGUNDO.- Que existe consignación suficiente en las partidas correspondientes del Presupuesto
General de la Corporación, según se acredita mediante documentos de Retención de Crédito (RC),
debiéndose proceder 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.
TERCERO.- Que según establecen la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2007, el órgano competente
para su aprobación es el Pleno de la Corporación.
En Eivissa, a 15 de mayo de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, Interventor
Acctal.”. Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda.
Intervencions:
Sr. Díaz de Entresotos vol cridar l’atenció respecte a la factura de reparació del carrer es Canar, ja
que no hi ha res imprevisible.
Sr. Roldán, és cert el que diu, però van començar les obres i van veure que dins el projecte no hi
havia les pluvials i van creure que es tenien que fer.
Sr. Díaz de Entresosos, s’alegra de què el Sr. Roldán digui que ho han fet malament, i espera que
en properes ocasions no torni a succeir el mateix.
Sr. Roldán, manifesta que sempre ha intentat ser honest, i quan s’ha equivocat ho ha dit. A la
Comissió Informativa ja va informar al Sr. Díaz de tot i no entén perquè ara intenta tornar-ho a
debatre en el Ple.
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació.
5.2.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons de tenor literal següent:
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“INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS.
INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS SOBRE CRÉDITOS POR ACTOS DE
CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA.
Vistas las facturas remitidas por las Concejalías que posteriormente de detallan, resulta que la
tramitación de las mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente de conversión
y/o convalidación administrativa, conforme determina la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
“Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común”.
NÚM.FTRA.
PROVEÏDOR
IMPORT
CONCEJALÍA
51/07
DESPATX ADVOCATS BADIA SL
22.356,25 ADMÓ.FINANCERA
ATENDIDO que las citadas facturas superan individualmente la cifra máxima para contratos
menores establecida en los artículo 121, 176 y 201 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
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 contratos por los servicios prestados no podían
ser calificados de menores y deberían haber seguido los trámites previstos en el Texto Refundido
de 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 el 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,
INFORMA:
PRIMERO.- No le consta a esta Intervención Municipal que se hubiera incoado en su momento
expediente de contratación por los servicios o suministros que se indican.
Se acredita con la firma del Técnico y/o el Concejal correspondientes, que los servicios o
suministros, que son objeto del presente informe, fueron prestados.
Tampoco le consta a esta Intervención que se hubiere efectuado, en el momento procedimental
oportuno, acto interventor de fiscalización crítica o previa regulada en los artículos 214 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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.
SEGUNDO.- Que existe consignación suficiente en las partidas correspondientes del Presupuesto
General de la Corporación, según se acredita mediante documentos de Retención de Crédito (RC),
debiéndose proceder 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.
TERCERO.- Que según establecen la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2007, el órgano competente
para su aprobación es el Pleno de la Corporación.
En Eivissa, a 15 de mayo de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, Interventor
Acctal.”: Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, per unanimitat.

6è. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis
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d’intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions:
Donat compte de la proposta d’acord per a l’aprovació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per a
la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
De conformitat amb el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RD. Leg. 2/2004,
de 5 de març, es proposa per part de l’equip de govern del Consistori la implantació de
l’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I
INSTAL·LACIONS
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
bases del règim local i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i
instal·lacions, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1.Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme
municipal d´Eivissa s´ajusten al marc normatiu integrat pel Pla General d´Ordenació Urbana, Llei
16/2006 de 17 d’ octubre de règim jurídic de les llicències integrades d’ activitat de les Illes Balears
(BOIB 152, 28/10/06), Llei 1/2007 de 16 de març contra la contaminació acústica de les Illes Balears
(BOIB 45, 24/03/2007, Ordenances municipals (medi ambient, protecció enfront de la contaminació
acústica..etc) i tots aquells altres instruments de desenvolupament que puguin resultar aplicables en
funció del tipus d’ activitat que es tracti.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen a
les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció
integral de l'administració municipal.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la
designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària .
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
- Activitats permanents majors ......................................................... 950,00 Euros
- Activitats permanents menors ....................................................... 420,00 Euros
- Activitats permanents inòques ....................................................... 420,00 Euros
- Activitats no permanents temporals, convalidables.............. ........ 120,00 Euros
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Activitats no permanents temporals no convalidables.............. .... 120,00 Euros
Permís d´altres activitats temporals ............................................ 120,00 Euros
Proves de funcionament .............................................................. 50,00 Euros
Visites de comprovació .................................................................. 50,00 Euros
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la
sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa
s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent procediment.
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o comprovat
prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a que fa referència l’article 2 d'aquesta
Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable.
4. Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la denegació de
l' objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, o per la seva concessió
supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que s'hagi resolt el
procediment corresponent.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte
passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es
complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud
l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al
subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa als
annexos de la LIIA, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà
que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Aquesta ordenança fiscal deroga l’ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el .............. i que ha quedat definitivament aprovada en data ..........., entrarà en vigor al
dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
Sgt. Cristina Ferrer Ferrer. Regidora Delegada d’Economia i Hisenda.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro,
Torres, Roldán, Llombard, Rubio, Marí i Sres. Costa i Mayans i l’abstenció dels Srs. Arabí, Prats,
Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Domínguez i
Fernández.
-

7è. Rectificació Inventari de Béns a 31-12-06:
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Donat compte de la rectificació de l’Inventari de Bens a 31.12.2006, i vist l’informe emès per
Secretaria General del tenor literal següent::
“ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS A 31.XII.06.
De conformitat amb l’Art. 33 del RD. 1372/86 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament de
Béns de les Entitats Locals, procedeix verificar les variacions hagudes a l’Inventari Municipal al llarg
de l’exercici 2006 i detall del qual s’especifica en els informes adjunts (informe i memòria
explicativa). En el mateix sentit, l’article 132.2 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de
règim local estableix que l’Inventari ha de ser objecte d’actualització continuada, sense perjudici que
s’hagi de rectificar anualment i que s’hagi de comprovar cada vegada que es renovi la Corporació.
Les variacions registrades donen el resultat que es reflexa en el següent resum:
Epígraf 1 A.- IMMOBLES URBANS:
Existències a 31-12-05................................................
43.487.192,21 €
Altes en 2.006 .............................................................
0,00 €
sumen ..........................................................
43.487.192,21 €
Baixes en 2.006 .............................................................
0,00 €
TOTAL EPIGRAF .......................................
43.487.192,21 €
=================================================================
Epígraf 1 B.- IMMOBLES RÚSTICS:
Existències a 31-12-05 ................................................
6.114.931,39 €
Altes en 2.006 ..............................................................
_______ 0,00 €
sumen ..........................................................
6.114.931,39 €
Baixes en 2.006 .............................................................
_______ 0,00 €
TOTAL EPIGRAF .......................................
6.114.931,39 €
================================================================
Epígraf 1 C.- VÍES PÚBLIQUES:
Existències a 31-12-05 .................................................
23.351.412,21 €
Altes en 2.006 ...............................................................
__ 30.000,00 €
sumen ...........................................................
23.381.412,21 €
Baixes en 2.006 ..............................................................
__
0,00 €
TOTAL EPIGRAF ........................................
23.381.412,21 €
================================================================
Epígraf 2.- DRETS REALS:
Existències a 31-12-05 .................................................
17,14 €
Altes en 2.006 ...............................................................
_ 2,00 €
sumen ............................................................
19,14 €
Baixes en 2.006 ...............................................................
0,00 €
TOTAL EPIGRAF ..........................................
19,14 €
================================================================
Epígraf 3.- MOBLES DE CARÀCTER HISTÒRIC, ASTÍSTIC O DE GRAN VALOR:
Existències a 31-12-05 ...................................................
388.016,76 €
Altes en 2.006 .................................................................
____
0,00 €
sumen ..............................................................
388.016,76 €
Baixes en 2.006 .................................................................
______
0'00 €
TOTAL EPIGRAF ...........................................
388.016,76 €
================================================================
Epígraf 4 A.- VALORS MOBILIARIS:
Existències a 31-12-05 ....................................................
2.460.500,00 €
Altes en 2.006 ..................................................................
0,00 €
sumen ...............................................................
2.460.500,00 €
Baixes en 2.006 .................................................................
_
0,00 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
2.460.500,00 €
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================================================================
Epígraf 4 B.- CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL:
Existències a 31-12-05 .....................................................
0,00 €
Altes en 2.006 ...................................................................
0,00 €
sumen ...............................................................
0,00 €
Baixes en 2.006 ..................................................................
0,00 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
0,00 €
================================================================
Epígraf 5.- VEHICLES:
Existències a 31-12-05 .....................................................
509.468,58 €
Altes en 2.006 ...................................................................
___18.009,11 €
sumen ................................................................
527.477,69 €
Baixes en 2.006 ..................................................................
___35.694,26 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
491.783,43 €
================================================================
Epígraf 6.- SEMOVENTS:
Existències a 31-12-05 .....................................................
0,00 €
Sense variacions.........................................................
_
0,00 €
TOTAL EPIGRAF ...........................................
0,00 €
================================================================
Epígraf 7.- MOBLES NO COMPRESOS EN ELS ANTERIORS ENUNCIATS:
Existències a 31-12-05 .....................................................
3.609.816,54 €
Altes en 2.006 ...................................................................
1.229.710,34 €
sumen ...............................................................
4.839.526,88 €
Baixes en 2.006 ..................................................................
_______
0,00 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
4.839.526,88 €
================================================================
Epígraf 8.- BÉNS I DRETS REVERTIBLES:
Existències a 31-12-05 ......................................................
722.245,13 €
Altes en 2.006 ....................................................................
_______0,00 €
sumen ................................................................
722.245,13 €
Baixes en 2.006 ..................................................................
_______ 0,00 €
TOTAL EPIGRAF ............................................
722.245,13 €
================================================================
L’òrgan competent per a la seua aprovació és el Ple de la Corporació, havent-se de remetre’s
una vegada aprovat, a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
conformitat amb l’Art. 32 del R.B. i 132 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears
El detall de cada un dels béns afectats consta en cada una de les fixes individuals i expedients
causants d’alta o baixa.
De la qual cosa tenc l’honor d’informar a Eivissa, setze de maig de dos mil set. EL SECRETARIACCTAL., Sgt.: Joaquim Roca Mata.”. Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa
d’Economia i Hisenda, per unanimitat, s’acorda l’aprovació de la rectificació de l’Inventari a 31 de
desembre de 2006.

8è. Conveni col·lectiu del personal laboral del Patronat Municipal d’Esports:
Donat compte del Conveni Col·lectiu del personal laboral del Patronat Municipal d’Esports de
l’Ajuntament d'Eivissa, aprovat per la Junta Rectora del Patronat Municipal d’Esports en reunió
celebrada el dia disset de maig de dos mil set.
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Dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda.
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació.

Demana la paraula el Sr. Jaime Comas manifestant que lamenta que aquest Ple s’hagi convocat
amb caràcter extraordinari i que per tant no s’hagin introduït a l’ordre del dia les mocions
presentades pel Grup Popular, en relació a la compareixença dels Srs. Tarrés, Costa, Torres i Marí
Ribas pel cas “Eivissa Centre”. Estan davant unes eleccions i considera necessari que en aquest
plenari es donin explicacions sobre tot el que saben en relació a les notícies aparegudes relatives al
presumpte cobrament de comissions il·legals. Espera que l’informin d’aquest tema.
Sr. Pizarro: Si vostès haguessin volgut que se’ls informés ho haurien d’haver demanat sense dir
mentires. No poden ser mentiders i després dir que volen explicacions. Només volen muntar un
espectacle perquè hi ha eleccions. Aquest és l’únic interès que tenen i si haguessin presentat la
sol·licitud de Ple extraordinari de la forma adequada segurament s’hagués debatut el tema. Creu
que són uns ineptes i volen muntar un show, i no ho consentiran en el plenari. Estem davant un
muntatge a l’igual que lo de l’alberg i lo de fa sis anys amb la presidenta Pilar Costa. El tema està
als Jutjats i amb el temps és demostrarà la veritat.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent les deu hores i quinze 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.
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