
 

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: 
 - Acta núm. 16/07, ordinària de data 2 d’agost 
2n. Conveni de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs per a 
la realització dels cursos de català per a adults. 
3r. Proposta per a concessió de subvencions a les Associacions de vesins. 
4t. Modificació de l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de les ajudes 
econòmiques per a l’adquisició de llibres de text. 
5è. Expedients d’aprovació de despeses. 
6è. Proposta pagament nits festives del personal de la Policia Local adscrits a la Unitat Nocturna. 
7è. Proposta de l’Alcaldia de càrrec a exercir amb dedicació parcial. 
8è. Proposta designació festes locals any 2008. 
9è. Aprovació text refós de la Modificació Puntal del PGOU. Unitat d’Actuació Ignasi Wallis. 
10è. Pla Municipal d’Habitatge. 
11è. Proposta d’aportació al capital de la Societat Municipal IMVISA de 4 bens immobles 
municipals. 
12è. Proposta de modificació de crèdits dins del vigent pressupost ordinari , exp. Núm. 13/2007. 
13è. Modificació Puntual de la Norma Complementaria del PGOU d’Eivissa per a la seua adaptació 
al Decret 2/1996, per permetre la major intensitat d’us en les parcel·les que es destinen a la 
construcció d’habitatge sotmesos a un règim de protecció públic. 
14è. Declarar desert el concurs de Gestió del Servei Públic d’Enllumenat de la Ciutat d’Eivissa, 
mitjançant concessió administrativa. 
15è. Esborrany de Conveni de col·laboració per dur a terme la restauració de les portes de la 
Murada Renaixentista. 
16è. Mocions amb proposta d’acord: 
 1.- Del Grup Popular sobre dotació a totes les instal·lacions esportives municipals, de mitjans 
per atendre emergències sanitàries. 
 2.- Del Grup Popular sobre asfaltat, adequació i enllumenat del tram que uneix l’Av. 8 d’agost 
amb la carretera de Cap Martinez. 
 3.- Del Grup Popular sobre adequació de l’espai Web per permetre l’accessibilitat a persones 
amb discapacitat i edat avançada. 
 4.- Del Grup Popular sobre que s’augmenti el personal de neteja i manteniment en els centres 
educatius de Vila. 
 5.- Del Grup Popular sobre que s’insti a la Conselleria de Salut del Govern Balear perquè 
inclogui en el pressupost del 2008 la construcció del centre de salut de l’eixample (sector 5). 
17è. Decrets i comunicacions. 
18è. Mocions sense proposta d’acord. 
19è. Precs i preguntes. 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2007. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcaldessa-Presidenta: 
 
Sra. Lurdes Costa Torres 
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Srs. Regidors: 
 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sr. Vicente Torres Ramón 
Sr. Vicente Ferrer Barbany 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Marcos Costa Tur 
Sra. Irantzu Fernández Prieto 
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual 
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba 
Sra. Vicenta Mengual Lull 
Sr. Rafael Ruiz González 
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Antonio Prats Costa 
Sra. María del Pilar Marí Torres 
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés 
Sr. Rafael Triguero Costa 
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió 
Sr. Alejandro Marí Ferrer 
Sra. Olga Martínez Parra 
Sra. Adrián Trejo de la Rosa 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 
 

ACTA NÚM. 17/07 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia vint-i-set de setembre de dos mil set; 
sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Lurdes Costa Torres, 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’aprova, per unanimitat, l’Acta de la sessió anterior núm. 16/07, ordinària de data dos d’agost. 
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2n. Conveni de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament d’Eivissa i l’Institut d’Estudis 
Eivissencs per a la realització dels cursos de català per a adults: 
 
 Donat compte de la proposta de la Regidora de Polítiques d’Igualtat, Normalització 
Lingüística i Salut Pública, del tenor literal següent: 

“PROPOSTA D’ACORD PER AL PLE 
La Sra. Vicenta Mengual Lull proposa l’informe favorable del conveni amb l’Institut d’Estudis 
Eivissencs per als Cursos de Català per a adults 2007-2008 per a persones adultes del tenor literal 
següent: 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA I L’INSTITUT 
D’ESTUDIS EIVISSENCS PER A LA REALITZACIÓ DELS CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS” 
Ambdues entitats acorden establir un conveni de cooperació per al desenvolupament dels cursos 
de català  per a adults en aquest municipi.  
Les clàusules del conveni estableixen que l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa destinarà una despesa 
màxima de QUARANTA MIL Euros, desglossada en dos anualitats (2007-2008), per a la realització 
dels cursos, d’acord amb el pressupost presentat per l’IEE i amb informe favorable 
d’INTERVENCIÓ.  
Els cursos es desenvoluparan des del mes d’octubre al mes de desembre de 2007 i des del mes de 
gener al mes d’abril de 2008, en dinou mòduls de 45 hores.  
La forma de pagament serà de DEVUIT MIL (18.000) Euros, en els 30 dies següents a la signatura 
del conveni , amb càrrec a la partida pressupostària 456-48901 del Pressupost General per 
l’exercici 2007 i de VINT-I-DOS MIL (22.000) a l’acabament del cursos amb càrrec a la partida 
pressupostària 456-48901 del Pressupost General per l’exercici 2008. Prèviament s’haurà presentat 
la justificació de les despeses acompanyada de la memòria d’aquests cursos. 
El Conveni de Col·laboració serà vigent durant el curs 2007-2008 i estarà sotmès a les mesures de 
comprovació i fiscalització establertes a la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  

Regidora de Polítiques d’Igualtat, 
                    Normalització Lingüística i Salut Pública 
                                 Vicenta Mengual Llull 
                       Eivissa, 18 de setembre de 2007”. 

Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons, dictaminat, favorablement, per la Comissió 
Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.  
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
3r. Proposta per a concessió de subvencions a les Associacions de vesins: 
 
Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis Personals i Promoció 
econòmica, del tenor literal següent: 
“PROPOSTA D’ACORD AL PLE PER A  LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS 
SOL·LICITADES PER LES ASSOCIACIONS DE VESINS. 

Relació de les subvencions per a les associacions de vesins: 
-AA VV SAN PABLO .................................................... 12.000,00€ 
-AA VV ES CLOT.........................................................    9.000,00€ 
-AA VV SA CAPELLETA..............................................    7.000,00€ 
-AA VV PLATJA D’EN BOSSA.....................................  12.000,00€ 
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-AA VV CAS SERRES..................................................  12.000,00€ 
-AA VV FIGUERETES..................................................  12.000,00€ 
-AA VV SA COLOMINA................................................    9.000,00€ 

Total                 73.000,00€ 
Eivissa, 20 de setembre de 2007 

Vicente Ferrer Barbany 
               Tinent d’Alcalde de l’àrea de Serveis Personals 
                                  i Promoció econòmica”. 

Vist l’informe de la Intervenció de Fons, dictaminat, favorablement, per la Comissió Informativa de 
Serveis Personals i Promoció Econòmica. 
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
4t. Modificació de l’ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de les ajudes 
econòmiques per a l’adquisició de llibres de text: 
 
Donat compte de la proposta de la Regidora d’Educació i Joventut, del tenor literal següent: 
“PROPOSTA  AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, QUE FA LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ I 
JOVENTUT,  DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A 
L’ATORGAMENT DELS  AJUTS ECONÒMICS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT AL 
CURS 2002-2003 I SEGÜENTS. 
 L’Article 7.- Podran sol·licitar l'esmentada subvenció les famílies residents al municipi d'Eivissa que 
tinguin menors escolaritzats al seu càrrec, sempre i quan estiguin empadronats a la ciutat d'Eivissa 
amb una antiguitat efectiva i continuada de tres mesos anteriors a la sol·licitud i cursin estudis entre 
el 1º i el 6º de Primària en un centre públic o concertat. 
L'esmentada ajuda tindrà caràcter independent per cada alumne. Es podrà demanar l'ajuda per 
cada menor que compleixi les condicions anteriors. 
L'Ajuda va dirigida únicament a la compra de llibres de caràcter obligatori per l'alumne que cursa 
estudis, i serà a aquest a qui si li ofereix la ajuda, subvencionant la compra dels seus llibres 
escolars, i que per motius de minoria d'edat el substitueix en la sol·licitud i en la recepció dels diners 
la persona que ostenti la seva tutela. 
No són objecte d'aquestes ajudes altres materials escolars complementaris tals com diccionaris, 
atlas, etc. 
Hauria de dir: 
Article 7.- Podran sol·licitar l'esmentada subvenció les famílies residents al municipi d'Eivissa que 
tinguin menors escolaritzats al seu càrrec, sempre i quan estiguin empadronats a la ciutat d'Eivissa 
amb una antiguitat efectiva i continuada de tres mesos anteriors a la sol·licitud i cursin estudis entre 
el 1º i el 6º de Primària en un centre públic o concertat de l’Illa d’Eivissa, sempre que aquests 
cursos acadèmics no estiguin subvencionats per cap altre entitat pública, amb la mateixa finalitat. Si 
qualsevol d’aquest cursos acadèmics fos subvencionat amb la mateixa finalitat i per al mateix 
concepte, per una altre entitat pública, sigui Consell Insular d’Eivissa, sigui Govern Balear, etc., 
deixarà d’estar subvencionada per aquest Ajuntament i per aquest motiu és denegarà qualsevol 
sol·licitud.   
L'esmentat  ajut tindrà caràcter independent per a cada alumne. Es podrà demanar l'ajut per a cada 
menor que  acompleixi les condicions anteriors. 
L'Ajut va adreçat  únicament a la compra de llibres de caràcter obligatori per a l'alumne que cursa 
estudis, i és  ta qui si li ofereix la ajut, subvencionant la compra dels seus llibres escolars, i que per 
motius de minoria d'edat el substitueix en la sol·licitud i en la recepció dels diners la persona que 
ostenti la seva tutela. 
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No són objecte d'aquests ajuts  altres materials escolars complementaris tals com diccionaris, atlas, 
etc. 

.../... 
Atès que s’elimina el contingut de l’actual article 13, els articles 14 i 15 de l’anterior Reglament , 
passen a 13 i 14 a  la modificació proposada. 
Article 13.- En tot allò no previst  a presents bases serà d'aplicació la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
el Reial Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, que aprova el text refós de la Llei general 
pressupostària, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial 
Decret 2225/1993, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a la 
concessió de subvencions públiques i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
Article 14.- Les presents bases entraran en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en 
el BOIB. Queden derogades totes les disposicions de l'Ajuntament d'igual o inferior rang que entrin 
en contradicció amb aquestes bases. 

Sgt. Irantzu Fernández Prieto 
Regidora d’Educació i Joventut 

Eivissa, 17 de setembre de 2007”. 
Dictaminada favorablement, per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció 
Econòmica. 
Intervencions: 
Sra. Olga Martínez: Diu que votaran en contra al punt 4. Aquest punt suposa un engany tenint en 
compte el que es va dir a la campanya electoral. A la comissió la Sra. Irantzu Fernández va dir que 
no era compatible aquesta ajuda amb la que dóna el Govern. En certa manera diu que té raó 
perquè a la ordenança així es diu, però això vol dir que un ciutadà no es pot beneficiar de les dos 
ajudes, i la mateixa ordenança estableix que s’hauran de reintegrar a l’Ajuntament aquelles ajudes 
que s’haguessin obtingut d’una altra administració pel mateix concepte. 
Sra. Fernández: Diu que allò que no pot passar és que el Govern balear ofereixi una ajuda a tots 
els municipis i que l’Ajuntament d’Eivissa hagi de pagar els llibres mentre que a la resta dels 
municipis els hi paga el Govern. Si el Grup Popular no està d’acord amb l’ajuda que ofereix el 
Govern Balear, aquesta qüestió l’haurien de plantejar al Parlament Balear. 
Sra. Martínez: Diu que hi ha un incompliment del programa electoral, ja que el ciutadà hauria de 
tenir dret a escollir l’ajuda. Diu que altres municipis de Balears, com el de Calvià, es manté l’ajuda 
de l’Ajuntament. Diu que el Govern dóna 100 euros, i la Sra. Irantzu Fernández va dir a comissió 
que la diferència entre aquesta quantitat i el cost dels llibres podria ser de 10 ó 20 euros. Diu que 
ells han anat per les llibreries i han comprovat que el cost d’un llibre d’un alumne de Primària és de 
190 o més de 200 euros depenent del centre. Diu que voldria fer una pregunta a la regidora, i és 
què faran amb els 200.000 euros de la partida destinada a sufragar els llibres de Primària.  
Sra. Fernández: Diu que no sap si és que hi ha una part que la Sra. Martínez no ha entès, i és que 
en aquest curs el Govern només subvencionarà els llibres del primer cicle de Primària, i llavors 
aquestos 200.000 euros als que es referia la Sra. Martínez una bona part es destinaran a pagar els 
llibres dels cursos on no ho farà el Govern. Pel que fa a la resta es meditarà i es decidirà en què 
s’inverteixen, però no ho faran ara en setembre. Si considera que els 100 euros no són suficients, 
és al Govern balear on s’ha d’adreçar. Li sorprèn que ara es refereixin tant al programa electoral ja 
que quan es va presentar la proposta en el curs 2001-2002 el grup Popular va votar en contra dient 
que era electoralista. A més que quan el PP estava al Govern balear mai van proposar cap ajuda.  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra 
de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, 
Triguero, Marí i Trejo. 
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5è. Expedients d’aprovació de despeses: 
 
5.1.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal segúent: 
“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 
   A-000030 EIVINORD SA................................  18.119,53 ALCALDIA 
   16935 GASIFRED SL ...............................  13.034,92 URBANISME 
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 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 las obras que se indican. 
Se acredita con la firma del Técnico y/o del Concejal correspondientes, que los servicios y/o 
suministros que son objeto del presente informe, fueron realizados. 
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. 

 
6



 
 
 
 

  
 
PLE ORDINARI 
Dia 27 de setembre de 2007

En Eivissa, a 16 de setembre de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, Interventor 
Acctal.”. Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal, per 
unanimitat, s’acorda l’aprovació de les factures detallades. 
 
5.2.- 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 el Centro Cultural Can Ventosa, correspondientes, todas ellas, a 
trabajos de asistencia técnica de actividades culturales, 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. FACTURA PROVEÏDOR IMPORT 
A/1035 SONOIBIZA SL 382,80 
A/1062 SONOIBIZA SL 208,80 
A/1067 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1072 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1073 SONOIBIZA SL 2.436,00 
A/1076 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1077 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1078 SONOIBIZA SL 385,12 
A/1079 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1082 SONOIBIZA SL 62,64 
A/1084 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1085 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1089 SONOIBIZA SL 942,50 
A/1090 SONOIBIZA SL 1.252,80 
A/1097 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1098 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1099 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1100 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1107 SONOIBIZA SL 62,64 
A/1118 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1120 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1121 SONOIBIZA SL 1.368,80 
A/1124 SONOIBIZA SL 1.740,00 
A/1125 SONOIBIZA SL 1.392,00 
A/1126 SONOIBIZA SL 1.276,00 
A/1127 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1129 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1131 SONOIBIZA SL 1.763,20 
A/1132 SONOIBIZA SL 334,08 
A/1133 SONOIBIZA SL 580,00 
A/1137 SONOIBIZA SL 62,64 
A/1138 SONOIBIZA SL 208,80 
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A/1140 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1141 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1142 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1143 SONOIBIZA SL 1.392,00 
A/1144 SONOIBIZA SL 1.392,00 
A/1147 SONOIBIZA SL 208,80 
A/1155 SONOIBIZA SL 208,80 
A/1156 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1157 SONOIBIZA SL 295,80 
A/1158 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1163 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1177 SONOIBIZA SL 208,80 
A/1178 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1180 SONOIBIZA SL 1.763,20 
A/1181 SONOIBIZA SL 580,00 
A/1198 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1206 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1210 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1211 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1212 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1213 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1219 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1247 SONOIBIZA SL 1.276,00 
A/1249 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1250 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1251 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1255 SONOIBIZA SL 538,24 
A/1257 SONOIBIZA SL 348,00 
A/1262 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1263 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1264 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1265 SONOIBIZA SL 556,80 
A/1269 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1270 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1278 SONOIBIZA SL 689,04 
A/1281 SONOIBIZA SL 1.653,00 
A/1282 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1283 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1295 SONOIBIZA SL 292,32 
A/1297 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1298 SONOIBIZA SL 406,00 
A/1301 SONOIBIZA SL 249,40 
A/1303 SONOIBIZA SL 406,00 
 TOTAL 43.163,02 
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ATENDIDO que las citadas facturas superan en su conjunto 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 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 Hacientas Locales, 
INFORMA: 
PRIMERO.- No le consta a esta Intervención Municipal que se hubiera incoado en su momento 
expediente de contratación por los servicios que se indican. 
Se acredita con la firma del Técnico y/o del Concejal correspondientes, que los servicios y/o 
suministros que son objeto del presente informe, fueron realizados. 
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 18 de setembre de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, Interventor 
Acctal.”. Dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Administració Municipal  
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda l’aprovació de les factures detallades. 
 
5.3.- 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. 

Vista el proyecto modificado presentado por los Servicios Técnicos municipales denominado 
“Ejecución subsidiaria para apuntalamiento del edificio situado en C/ Fosc 2, Retir 7 y 9 en Sa 
Penya” por importe total de 36.536,75 €, resulta que la tramitación del mismo 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”. 
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ATENDIDO que mediante Decreto de Alcaldía de fecha 20 de junio de 2007, se aprobó el contrato 
menor denominado “Ejecución subsiciaria para apuntalamiento del edificios situado en C/ Fosc 2, 
Retir 7 y 9 en Sa Penya” por import de 28.698,52 €. 

ATENDIDO que el proyecto modificado supera en su conjunto 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 según el proyecto modificado presentado, el contrato por las obras de referencia 
no puede ser calificado como contrato menor y debería haber seguido los trámites previstos en el 
Texto Refundido de la Ley de 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 Hacientas Locales, 
INFORMA: 
PRIMERO.- 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. 
SEGUNDO.- 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 17 de septiembre de 2007. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, Interventor 
Acctal.”. Dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Administració Municipal, per 
unanimitat, s’acorda l’aprovació de les factures detallades. 
 
Intervencions: 
Sra. Costa: Diu que hi ha tres punts diferenciats. En el primer hi ha unanimitat, en el segon punt hi 
ha reserva de vot. 
Sr. Díaz: Diu que voldrien parlar sobre la peculiar situació en la qual es troba el contracte amb 
Sonibiza pel que fa a serveis auxiliars prestats a can Ventosa. Parteix d’un contracte que dura fins a 
31 de desembre de 2005 i després hi va haver una pròrroga fins a 31 de desembre de 2006, i ja no 
n’hi ha hagut més. Les factures posteriors a aquesta última data pugen a més de 43.000 euros, i 
per tant no els hi agrada veure aquest tipus d’irregularitats que passen pel ple tots els mesos. Prega 
que se solucioni aquesta situació el més aviat possible. 
Sra. Mayans: Diu que el Sr. Díaz té raó. S’està treballant per treure un nou concurs, i fer un 
contracte en la qual s’englobin totes les activitats de l’any.  
Sr. Díaz: Diu que la Sra. Mayans diu que és molt difícil fer una planificació de totes les actuacions 
que es feien durant l’any, però per això estan els pressupostos. No sap si és que li està dient que la 
seua antecessora en el càrrec ho feia malament.  
Sra. Mayans: Diu que en cap moment era la seua intenció fer veure que algun company seu ha fet 
una mala gestió. El que ha dit és que hi ha hagut un expedient de contractació que després es va 
prorrogar i posteriorment s’ha treballat amb factures. Aquesta situació es dóna a molts altres 
ajuntament on es fa molta activitat cultural. És un apartat molt complicat de tancar. De tota manera 
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la seua intenció és treure a concurs públic tant allò referent a Can Ventosa com al Departament de 
Festes, basant-se en com ha anat evolucionant la contractació en els darrers anys.  
 
 
6è. Proposta pagament nits festives del personal de la Policia Local adscrits a la Unitat 
Nocturna: 
 
Donat compte de la proposta presentada per la Regidoria de Recursos Humans del tenor literal 
següent: 
“A: INTERVENCIÓ DE FONS 
Atès que per Mesa de Negociació del Personal funcionari, en sessió celebrada el dia 21 d’agost de 
2007 va aprovar entre d’altres el pagament de les nits festives del personal de la Policia Local 
adscrit a la Unitat Nocturna referent als mesos de juliol de 2006 fins el mes de desembre de 2006, 
ambdós inclusos. 
Vistes les relacions mensuals emeses per la Prefectura de la Policia Local on figuren en nombre de 
nits festives realitzades dels diferents membres de la Unitat Nocturna des de juliol 2006 fins al mes 
de desembre de 2006, ambdós inclusos; 
Per tot això venc en proposar el pagament de les quanties en concepte de complement específic 
adscripció variable referent a les nits festives realitzades des de juliol 2006 fins al mes de desembre 
de 2006, al personal adscrit a la Unitat Nocturna de la Policia Local que es detalla a continuació: 
LLISTAT NITS FESTIVES REALITZADES PER AL POLICIA LOCAL UNITAT NOCTURNA. ANY 
2006 

JULIOL AGOST SET OCT NOV DES 
LLINATGES I NOM FEST FEST FES

T 
FES

T 
FES

T 
FEST 

TOTAL 
A 

PAGAR 
HERNANDEZ PEÑA, JUAN IGNACIO 1 0 1 3 3 2 381,20 € 
BONET MORENO, TONI MANEL 2 5 2 0 1 6 582,56 € 
RODRIGO PRIETO, ROSALIA 2 4 2 3 2 3 411,20 € 
CASTILLO BALLESTERO, ANGEL 2 0 0 0 1 3 154,20 E 
MUÑOZ JIMÉNEZ, MIGUEL 3 5 3 3 0 0 359,80 € 
SILVA CABEZÓN, Mª DOLORES 1 4 2 2 3 2 359,80 € 
CATALÁN DOMÍNGUEZ, MIGUEL 2 4 0 4 4 1 385,50 € 
AMORÓS GARAU, SEBASTIÁN 2 5 0 0 0 0 179,90 E 
CARCÍA GUTIÉRREZ, OSCAR 2 5 2 2 2 6 488,30 € 
AGUADO MIRANDA, BENITO 2 2 1 3 1 2 282,70 € 
BALLESTA PASTOR, MARCOS 2 4 1 3 0 3 334,10 € 
MANGAS PULIDO, JUAN ANTONIO 1 3 0 3 2 3 436,92 € 
SÁNCHEZ SORIANO, ROBERTO 0 4 1 2 2 3 308,40 € 
Eivissa, 28 d’agost de 2007. Sgt. Ricardo Pedro Albín Pascual, Regidor Delegat de Recursos 
Humans i Seguretat Ciudadana.”. Dictaminat favorablement per la Comissió informativa 
d’Administració Municipal. 
Intervencions: 
Sr. Trejo: Diu que tal i com ja van fer a la Comissió votaran a favor. El seu grup està content que 
allò que van proposar al darrer ple referent a que es pagàs l’anterior a gener de 2007 s’hagi acollit 
bé per part de l’equip de govern.  
Sr. Pizarro: Diu que també l’equip de govern estan contents, encara que diu que voldria recordar-li 
que per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament ja s’hi estava treballant abans de la moció del 
Grup Popular i que l’únic que passava és que no s’acabaven de posar d’acord sobre el modus de 
vehicular aquesta solució.  
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Sr. Trejo: Diu que al final eren uns 5000 euros i l’única cosa que deien era perquè se’ls hi havia 
retirat de la nònima de Nadal quan era una quantitat irrisòria, i després a la comissió se’ls hi va 
reconèixer que hi havia romanent suficient. 
Sr. Pizarro: Diu que en un moment determinat es va reconèixer que les coses no s’havien fet bé, i 
per això es va rectificar.  
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda el pagament del quanties detallades. 
 
 
7è. Proposta de l’Alcaldia de càrrec a exercir amb dedicació parcial: 
 
Donat compte de la proposta d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CÀRREC A EXERCIR AMB DEDICACIÓ PARCIAL 
Atesa la importància de les delegacions efectuades a favor de la Sra. Vicente Mengual Lull, 
mitjançant Decret de data 18 de juny de 2007, i essent necessari per a dur a terme de forma 
satisfactòria les mateixes una dedicació més elevada que l’acordada en data 21 de juny de 2007, 
mitjançant la present i conforme m’autoritzen les disposicions vigents i en concret els articles 74 de 
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i 13 de RD 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Corporacions Locals, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent 
ACORD: 
PRIMER.- Que la Regidora Sra. Vicenta Mengual Lull, passi a exercir el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial, de 21 hores setmanals com a mínim per poder percebre les retribucions brutes de 
30.000 Euros anuals, pagadores per 12 mensualitats i dos pagaments extraordinaris, amb efectes 
del dia 1 d’octubre de 2007. 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a la interessada. 
Eivissa, 10 de setembre de 2007. L’ALCALDESSA, Sgt.: Lurdes Costa Torres.”. Dictaminat 
favorablement per la Comissió  informativa d’Administració Municipal, per unanimitat s’acorda 
l’aprovació la proposta d’acord presentada. 
 
 
8è. Proposta designació festes locals any 2008: 
 
Donat compte de l’escrit tramès per la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes 
Balears, registrat d’entrada en aquest Ajuntament en data 22 d’agost, on es comunica el calendari 
laboral per a l’any 2008 en l’àmbit de les Illes Balears, i on demanen que es determinin les dues 
festes locals en l’àmbit municipal; l’equip de Govern proposa els dies 5 i 8 d’agost de 2008 (festa de 
Santa Maria i Sant Ciriac respectivament) com a festes locals. Dictaminat favorablement per la 
Comissió informativa d’Administració Municipal, per unanimitat s’acorda l’aprovació de la proposta. 
 
 
9è. Aprovació text refós de la Modificació Puntal del PGOU. Unitat d’Actuació Ignasi Wallis: 
 
Vista la proposta d’acord del regidor Delegat de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic 
de data 11.09.2007:  
 “Amb data 31 de març de 2006 el Ple de l’Excm. Ajuntament d’Eivissa va acordar aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, Unitat d’Actuació Ignasi 
Wallis, i es va remetre el document aprovat al Consell Insular d’Eivissa i Formentera als efectes de 
la seva aprovació definitiva. 
 Amb data 15 de novembre de 2006 la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme 
i Patrimoni Històric Artístic va acordar suspendre l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació 
considerant que existien una sèrie de deficiències que consten descrites en el mencionat acord. 
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 Amb data 2 de febrer de 2007 va tenir entrada a l’Ajuntament d’Eivissa escrit del Sr. Xavier 
Olivella Rius en el qual s’adjunten 4 exemplars del document de modificació puntual del PGOU en 
què s’hi inclouen les justificacions i subsanacions requerides per la CIOTUPHA, tal i com se’n 
desprèn de l’informe de l’arquitecte assessor de l’Ajuntament de data 6 de febrer de 2007 
 No obstant dels informes jurídics emesos amb data 19 i 23 de març de 2007 se’n desprèn la 
improcedència de variar els aspectes relatius a les places situades en el subsòl de la zona verda 
que es cedirà a l’Ajuntament, al estar permesa la titularitat privada dels subsòl d’un bé de domini 
púbic sempre i quan els usos del subsòl siguin compatibles amb els del sòl, o sigui amb la zona 
verda, i l’ús o utilització d’aquesta no es vegi alterada o perjudicada pel fet de l’existència de 
l’aparcament subterrani la qual cosa succeeix en el cas que ens ocupa. 
 A la vista de l’anterior i de conformitat als informes mencionats, i havent-se presentat amb 
data 14 de maig de 2007 Reg. Entrada 11822 un nou document de la modificació puntual U.A 
Ignasi Wallis que inclou les justificacions sol·licitades per la CIOTUPHA, quedant justificada també, 
en base als informes jurídics que consten a l’expedient, la possibilitat de previsió de places 
d’aparcament situades baix la zona verda de titularitat pública, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent ACORD: 
PRIMER.- Aprovar el document refós de la modificació puntual del PGOU, Unitat d’Actuació 
d’Ignasi Wallis que queda reflectit en el document presentat el dia 14 de maig de 2007 (Reg. 
Entrada 11822). 
SEGON.- Remetre el present acord junt amb el document refós de la modificació puntual a la 
Comissió Insular d’Urbanisme a fi  que procedeixi a l’aprovació definitiva. 
TERCER. Facultar el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic per a 
que pugui subscriure la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord així 
com per a la correcció d’errors materials o de fet que pugui contenir el document.”. 
Dictaminat Favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic. 
Intervencions: 
Sra. Marí: Diu que el seu vot serà d’abstenció, ja que es tracta d’una sèrie de prescripcions 
tècniques de la Comissió Insular d’Urbanisme. Voldrien fer referència a dos qüestions, la primera es 
refereix a les molèsties que ha causat per a la població haver fet la UA d’aquesta manera. No pot 
ser que el 100% d’una parcel·la, inclosa la vorera, sigui ocupada per una edificació, i més encara en 
una artèria de la ciutat com és Ignasi Wallis. Demanen que es procedeixi a demanar als promotors 
que prenguin les mesures necessàries per retornar a la situació anterior i que deixin lliure la vorera i 
la calçada. Ja ho varen parlar en comissió. 
Sr. Torres: Diu que entén que totes les obres provoquen molèsties, però en funció del que 
s’obtengui les molèsties poden ser més justificables o menys. En aquest cas concret les molèsties 
justifiquen les esmentades molèsties.  
Sra. Marí: Diu que si estan parlant d’un metre menys d’aparcament en relació a un metre menys 
d’ocupació de la via pública creu que el perjudici hagués estat nul al projecte i en canvi hagués 
estat molt beneficiós per a la seguretat dels vianants. Com a mínim hi hagut tres accidents en aquell 
punt. Cal estrènyer més als promotors perquè el perjudici als ciutadans sigui el mínim.  
Sr. Torres: Diu que la Sra. Marí ha fet un exercici d’anàlisi tècnic corregint als arquitectes dels 
projectes i això els sorprèn. A totes les obres cal deixar un retranqueig de seguretat, i s’ha fet allò 
estricament el necessari. L’avinguda no s’ha tancat sinó que s’ha ocupat un tros. És molt clar els 
beneficis que la ciutat obtindrà, com és una zona verda, s’ha reduït l’ocupació a totes les plantes i el 
volum edificable i a més s’obté una planta d’aparcament públics gratuïtament.  
Sotmès l’assumpte a votació, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández, 
Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció de les Sres. 
Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i 
Trejo. és aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
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10è. Pla Municipal d’Habitatge: 
 
Vista la  següent proposta del regidor d’Habitatge i Nucli Històric al Ple de la Corporació de 
data 17.09.2007:  
 

APROVACIÓ “PLA MUNICIPAL PER AFAVORIR L’ACCÉS A L’HABITATGE 
A la vista del contingut del “Pla Municipal per afavorir l’accés a l’habitatge 2007-2011”, vistos els 
escrits de suggeriments o propostes efectuades per diverses entitats  o col·lectius afectats, i a la 
vista dels  informes emesos per intervenció i secretaria general,  de conformitat amb el que disposa 
l’article 29.i) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Baleares, 
que recull la competència municipal de planificació, programació i gestió d’habitatge públic i 
participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial;   es presenta la 
següent:  

P R O P O S T A     D ‘ A C O R D  
Primer.- Aprovar el “Pla Municipal per afavorir l’accés  a l’habitatge 2007-2011” 
Segon.- Que es portin a terme les actuacions necessàries per al desenvolupament de 
l’esmentat Pla.” 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic. 
Intervencions: 
Sr. Triguero: Diu que sempre han pensat que aquest Pla és una bona iniciativa per facilitar l’accés 
a l’habitatge, encara que pensen que és incomplet, perquè només es refereix a la construcció de 
nous habitatges. Es podrien haver inclós al·legacions presentades per diverses entitats a aquest 
pla. Volen presentar 4 esmenes d’adició. La primera és que la promoció i execució dels habitatges 
que s’incloguin al pla tengui com a promotor l’IBAVI. La segona al·legació és que tots els nous 
habitatges es destinin en un 50% com a mínim a joves. La tercera esmena és que en 
desenvolupament d’aquest pla s’incloguin subvencions als joves per adquirir la vivenda, com ara 
crear una ajuda directa de 3000 euros, subvencionar l’IBI durant quatre anys, que se subvencioni el 
pagament de la plusvàlua de l’habitatge. La quarta esmena es la creació d’una borsa d’habitatges 
de lloguer per a joves. A través de certes garanties es podria aconseguir un bon llistat d’habitatges 
per poder destinar als joves. Demana que les esmenes es votin una a una.  
Sr. Costa: Diu que es una llàstima que no s’haguessin presentat aquestes esmenes a la comissió 
perquè es podrien haver estudiat.  
Sra. Marí: Diu que figuraven com esmenes a la documentació de la comissió. 
Sr. Costa: Diu que a la Comissió es van plantejar una sèrie de suggeriments, alguns dels quals es 
van plantejar a la Comissió pel Sr. Triguero, i que en algun cas ara s’han rectificat. Es tracta 
d’aprovar un document que consistirà el pla estratègic per poder dur a terme una política activa en 
matèria d’habitatge. Va tenir una fase de suggeriments, i que no té validesa jurídica. En tot cas 
aquesta validesa jurídica la tendrà quan es vagi desenvolupant cada un dels punt i es portin a la 
pràctica. Per tant cada expedient el veuran aquí al ple o al òrgan on corresponguin. Un dels 
suggeriments exposats pel Sr. Triguero és que fos l’IBAVI qui complís la funció de promotor dels 
habitatges. Qui tria com administrar els seus recursos és l’Ajuntament i que si en algun cas concret 
l’Ajuntament tria algun ens instrumental pot fer convenis puntuals, com és l’IBAVI. Entén que no 
s’escau incloure un model de gestió en el document que es debat avui. 
Quant a si el 50% dels habitatges han de ser per joves entén que el Sr. Triguero representa al 
col·lectiu jove del PP, però també hi ha molta altra gent fora d’aquest tram d’edat que també 
necessita accedir a l’habitatge. 
Quant als impostos constata que el Grup popular ha transformat allò que era en principi una petició 
per a l’exoneració d’impostos en una possible reducció. Exonerar impostos podria arribar a vulnerar 
el principi d’igualtat. El Pla ja preveu modificar ordenances per poder bonificar a determinats 
col·lectius i per altra banda el mateix Pla diu que això s’estudiarà. Si per una banda es demana 
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reduir impostos i per altra donar 3000 euros per persona, resultarà difícil saber d’on podran sortir els 
diners.  
Sr. Triguero: Diu que en relació a la primera esmena, referida a la cessió a l’IBAVI, la raó és que 
aquest organisme té més mitjans i recursos per dur les obres de promoció d’habitatges a terme. En 
definitiva proposaven un conjunt de propostes perquè aquest pla sortís el més complet possible. El 
Sr. Costa deia que en cas de subvencionar algun impost municipal s’estaria vulnerant algun principi 
d’igualtat i diu que precisament en el cas de les Illes hi ha un exemple bàsic com és el del transport. 
Hi ha molts estrangers els quals no poden acollir-se a la subvenció per viatjar. La petició referida a 
la reserva d’habitatge dels joves, aquesta es basa en l’estudi del Consell de la Joventut on es 
constata que el col·lectiu més afectat pel problema de l’habitatge són els joves. Quant a la 
subvenció dels 3000 euros hi ha altres muncipis on es fa, i per tant demana que es faci un estudi 
per veure si és possible. Demana que les esmenes es votin una per una.  
Sr. Costa: Diu que insisteix en que gran part de les qüestions plantejades pel Grup Popular estan 
incloses al Pla. Hi ha Ajuntament que no tenen altre remei que donar 3000 euros directament per 
poder fer una política activa d’habitatge, però això és degut a que no tenen sòl. Afortunadament el 
Ajuntament d’Eivissa sí te sòl. El Pla contempla gran part de les coses que ha plantejar el Grup 
Popular. Pràcticament l’únic suggeriment que no s’atendrà és el dels 3000 euros però creu que ha 
quedat prou justificat.  
Sotmeses les esmenes a votació, són desestimades amb els vots en contra de les Sres. Costa, 
Mayans, Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a 
favor de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de 
Entresotos, Triguero, Marí i Trejo. 
Sotmès l’assumpte a votació és aprovat per unanimitat. 
 

 
11è. Proposta d’aportació al capital de la Societat Municipal IMVISA de 4 bens immobles 
municipals: 
 
Vista la  següent proposta del regidor d’Habitatge i Nucli Històric al Ple de la Corporació de 
data 18.09.2007: 

 APORTACIÓ NO DINERÀRIA AL CAPITAL DE LA SOCIETAT INICIATIVES 
MUNICIPALS DE VILA SOCIETAT ANÒNIMA DE QUATRE TERRENYS MUNICIPALS  
PER AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES ACTIVES EN MATÈRIA 
D’HABITATGE 
A la vista de l’expedient tramitat per a procedir a l’aportació no dinerària al capital de la 
societat Iniciatives Municipals de Vila Societat Anònima de quatre terrenys municipals 
pel desenvolupament de polítiques actives en matèria d’habitatge; vistos els informes 
emesos per l’Interventor Acctal, el Secretari Acctal,  l’Arquitecta Municipal i Serveis 
Tècnics, es presenta la següent:  

P R O P O S T A     D ‘ A C O R D  
Primer.- Efectuar una aportació no dinerària al capital de la Societat Iniciatives 
Municipals de Vila S.A. consistent en l’aportació dels següents immobles: 
- Parcel·la 4.2 del Polígon 16 del sector 3. 
- Parcel·la 15 del Polígon 7-8 
- Parcel·la 19 del Polígon 7-8 
- Parcel·la 2 de la UA 16 (Platja d’en Bossa) 
Segon.- Proposar a la Junta General de la mencionada societat que l’augment de 
capital s’instrumenti a través de l’emissió de noves accions , pendent el seu nombre de 
la valoració que s’efectuï pel perit designat pel Registrador. 
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Tercer.- Donar compte a l’òrgan competent de la CAIB de l’acord d’aportació als 
efectes del previst a l’article 136 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de 
Règim Local de les Illes Balears.”. 

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic. 
Intervencions: 
Sra. Marí: Diu que en coherència al que ha dit el Sr. Triguero creuen que aquesta aportació hauria 
de substituir-se per un conveni amb l’IBAVI. La seua proposta no és sospitosa políticament perquè 
l’IBAVI està governat per la mateixa força política. Per tant proposen deixar damunt la taula aquesta 
aportació i que el plenari acordi que aquesta aportació es fes a l’lBAVI. 
Sr. Costa: Diu que entenen que han de potenciar IMVISA, que el seu objecte social és precisament 
dur a terme accions en favor de l’habitatge. És un òrgan que els dóna eficàcia i l’equip de govern té 
ganes de potenciar-ho. Com que tenen una certa pressa en treballar en això és que porten el tema 
de l’aportació d’aquestos quatre immobles. 
Sra. Marí: Diu que com que havia presentat una esmena li agradaria que li contestàs. 
Sr. Costa: Diu que no votaran a favor l’esmena perquè ja tenen una empresa municipal per dur a 
terme aquesta feina. 
Sra. Marí: Diu que li agradaria fer-li unes preguntes sobre aquesta qüestió, com ara qui pagarà els 
projectes, qui pagarà els arquitectes, qui pagarà el servei administratiu que ara no té, qui haura 
d’aprendre a fer la tramitació de qualificacions, respecte del qual l’èxit d’IMVISA ha estat “sense 
comentaris”. Deixar-ho en mans d’IMVISA suposa que siguin molt dubtós els resultats. Estan 
plantejant el pitjor camí per reduir els costos. Donat que no accepten aquesta esmena es 
manifesten en contra l’aportació a IMVISA en forma d’immobles. 
Sr. Costa: Diu que no entrarà en qüestions de gestions passades en matèria d’habitatge. IMVISA 
pot aprofitar perfectament els recursos de la institució per dur a terme les feines que calguin en 
matèria d’habitatge. Des d’aquest punt de vista no veu més que un Ajuntament aprofitant els seus 
recursos per fer política d’habitatge.  
Sra. Costa: Diu que per tant seran 12 vots a favor i 9 en contra. 
Sra. Marí: Diu que en tot cas s’hauria de votar primer l’esmena i després el conjunt de la proposta. 
Sra. Costa: Diu que d’acord. 
Sotmesa a votació l’esmena és desestimada amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de 
les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, 
Triguero, Marí i Trejo. 
Sotmès l’assumpte a votació, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández, 
Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció de les Sres. 
Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i 
Trejo. és aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
 
12è. Proposta de modificació de crèdits dins del vigent pressupost ordinari, exp. Núm. 
13/2007: 
 
Donat compte de l’expedient de modificació iniciat de suplements i/o crèdits extraordinaris finançats 
amb el romanent de Tresoreria, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons que consta a 
l’expedient, i vista la proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA EXP. 13/2007 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 
431-740 Aportació IMVISA Pla Municipal Vivenda...................................385.000,00 
453-68203 Inversió rehabilitació habitatges Sa Penya.................................337.534,51 
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 SUMA .........................................................................................722.534,51 
 ======================================================== 
L’anterior import queda finançat de la següent manera: 
- Per aplicació del Romanent de Tresoreria del Pressupost Ordinari 
de l’exercici anterior afectat .............................................................................................722.534,51 
  TOTAL IGUAL A LES MODIFICACIONS......................722.534,51 
 =================================================== 
Eivissa, 17 de setembre de 2007. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT L’ÀREA D’ADMÓ 
MUNICIPAL, Sgt.: Santiago Pizarro  Simón.”. Dictaminat favorablement per la Comissió informativa 
d’Administració Municipal. 
Intervencions: 
Sr. Díaz: Diu que el suplement de crèdit que es debat consta de dos parts: un seria la proposta per 
a la rehabilitació de quatre habitatges a Sa Penya, amb la qual estan d’acord. La segona és 
l’aportació de solars a  IMVISA per al pla municipal de habitatge. Com que entenen que és una 
pèrdua de recursos per a l’ajuntament hi votaran en contra. El Sr. Costa ha estat parlant de la 
política de reserva de sòl, i efectivament aquí hi ha poc sòl, i això és degut a coses com la cessió de 
solars al passeig marítim a canvi de terreny a Ca n’Escandells per fer-hi un parc que encara no s’ha 
fet. El Sr. Costa no diu que el principal component del cost de l’habitatge és la repercussió del sòl, 
que ve a ser entre el 40 i el 55%. Hi ha molta gent que vol viure a la ciutat i hi ha pocs solars. Això 
fa que ningú pugui al·legar que els ajuntaments són innocents en el preu dels habitatges. El més 
senzill hagués estat posar a disposició d’IBAVI aquestos solars. És un error que l’Ajuntament hagi 
pres la decisió de convertir-se en promotors i constructors. Fins i tot té dubtes que IMVISA tengui 
capacitat legals per fer aquesta feina. Si ja hi ha un organisme com és l’IBAVI amb moltíssima més 
capacitat i experiència. 
Sr. Pizarro: Diu que està d’acord amb dos de les coses que ha dit el Sr. Díaz: que molts dels 
raonaments que ha emprat no venien al cas i que aquest equip de govern ha decidit intervenir 
directament en el mercat de l’habitatge. No està d’acord amb altres consideracions que ha fet el Sr. 
Díaz. Han encarregat que IMVISA faci unes determinades coses i per això fan falta una sèrie de 
recursos. Com que el Consell d’Administració d’IMVISA són els 21 membres de la Corporació i per 
això li extranya que li digui que l’IBAVI és més de fiar que IMVISA.  
Pel que fa a disponibilitat de solars a què ha fet referència el Sr. Díaz vol recordar-li que al parc de 
Ca n’Escandell, si algun dia aconsegueixen salvar tots els obstacles, entre ells algun posat per una 
administració governada pel PP, hi ha 400 habitatges de protecció oficial. No generen prou sòl 
urbanitzable perquè són un municipi d’11 km. Quadrats. Quant a això que ha dit el Sr. Díaz de 
donar de menjar a «amiguets », no es preocupi que ja sabran a qui demanar consell. 
Sr. Díaz: Diu que com no estan d’acord amb que la gestió del Pla d’Habitatge la faci IMVISA 
tampoc estan d’acord amb l’aportació dinerària que se li farà. Això dels amics ho manté. Si ells es 
fien més dels de fora que d’IMVISA això és perquè als de fora no els coneixen i als d’IMVISA sí. No 
s’ha parlat res sobre rehabilitació d’habitatges i li consta que IMVISA havia estat investigant sobre el 
tema. S’hauria d’haver aprofitat per buscar habitatges no usats, rehabilitar-los i treure’ls a lloguer. 
No vol que IMVISA es converteixi en un promotor, perquè no es creu que facin les coses bé. No 
creu que tengui el control que hauria de tenir. Diu finalment que hauria que desterrar 
comportaments com la de fer insinuacions vetllades d’atribuir a membres del PP comportaments 
irregulars.  
Sr. Pizarro: Diu que ha estat el Sr. Díaz el que ha fet aquestes insinuacions. No els acusin de 
col·locar amiguets, quan el PP ho ha fet molt més. 
Mantenen la seua proposta.  
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra 
de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, 
Triguero, Marí i Trejo. 
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13è. Modificació Puntual de la Norma Complementaria del PGOU d’Eivissa per a la seua 
adaptació al Decret 2/1996, per permetre la major intensitat d’us en les parcel·les que es 
destinen a la construcció d’habitatge sotmesos a un règim de protecció públic: 
 
Vista la  següent proposta del regidor d’Habitatge i Nucli Històric al Ple de la Corporació de 
data 17.09.2007: 

 APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMA COMPLEMENTÀRIA DEL 
PGOU D’EIVISSA D’ADAPTACIÓ AL DECRET 2/1996 DE 16 DE GENER, DE 
CAPACITATS DE POBLACIÓ PER A PERMETRE UNA MAJOR INTENSITAT D’US 
EN LES PARCEL·LES QUE ES DESTININ A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDES 
SOMESES A ALGUN RÈGIM DE PROTECCIÓ PÚBLICA 
A la vista del contingut de  la “Modificació Puntual de la Norma Complementària del 
P.G.O.U. d’Eivissa, d’adaptació al Decret 2/1996, de 16 de gener, de capacitats de 
població per a permetre una major intensitat d’ús a les parcel·les que es destinin a la 
construcció de vivendes sotmeses a algun règim de protecció pública”; vist l’informe 
emès per la tècnica d’administració general, conformat pel Secretari Acctal, i d’acord 
amb el que disposen els articules 11.2 I10.1 del Decret 2/96, de 16 de gener de 
regulació de capacitats de població; es presenta la següent:  

P R O P O S T A     D ‘ A C O R D  
Primer.- Aprovar amb caràcter inicial la Modificació puntual de la Norma 
Complementària del P.G.O.U. d’Eivissa, d’adaptació al Decret 2/96 de Capacitats de 
Població per  a permetre una major intensitat d’us a les parcel·les que es destinin a la 
construcció de vivendes sotmeses a algun règim de protecció pública. 
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació, durant el termini d’un mes, de 
conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del Decret 2/96. 

Vista la modificació del document subscrit per l’arquitecta municipal, Raquel Garcia Palerm amb 
data 21.09.2007, que substitueix al que consta a l’expedient de data 07.09.2007.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic. 
Intervencions: 
Sra. Marí: Diu que d’acord amb el ROF demana un torn per al·lusions. 
Sra. Costa: Diu que ho podrà per en el torn de precs i preguntes. 
Sra. Marí: Diu que consti la seua protesta per la manera de conduir el ple per part de la presidenta. 
Quant a aquest punt de l’ordre del dia el seu vot serà favorable, peró demanen que la proposta 
d’acord es modificàs en el sentit que al primer paràgraf, darrera línia, es diu que s’exonera de 
l’obligació de complir el decret 2/95 als habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública, i 
això suposa que afecta tant a quan el promotor sigui públic com privat estan exonerat d’aquest 
deure. Això és obrir la porta a que s’usi la norma per allò que no volen. La llei permet la 
desqualificació d’habitatges passats uns anys, i això suposa possibles beneficis per a un promotor 
privat, ja que si es desqualifica el preu màxim ja no existirà.  
Sr. Costa: Diu que allò que debaten és que una vegada que es crea la regidoria és que sense 
augmentar edificabilitat, en solars públics, es puguin repartir els habitatges en menys metres 
quadrats, i així adequar els habitatges a les necessitats. El que pretenen en la mesura mesura de 
les seues competències, fan un modificació per animar als promotors privats a fer habitatges de 
protecció oficial, i així facilitar l’accés a l’habitatge.  
Sra. Marí: Diu que l’Ajuntament no té la competència per permetre o prohibir que els privats entrin 
al règim de protecció pública d’habitatge. Allò que fa en aquest cas és donar un valor afegit per 
poder fer més habitatges. Allò que proposa el Grup Popular és fixar una clàusula de salvaguarda 
perquè els promotors privats no puguin especular. Mai es panadiran d’haver evitat aquest mal.  
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Sr. Costa: Diu que allò que ha passat en aquesta norma, que ja ha estat beneïda pel Consell 
Insular i la Comissió Balear de Medi Ambient, és augmentar la població del municipi en 1000 
habitants, per la via de que els promotors privats puguin entrar en el mercat de l’habitatge protegit. 
Diu la Sra. Marí que hi ha el perill que aquestos promotors puguin especular, però el Pla Estatal de 
l’Habitatge no ho permet, i el pla autonòmic que va fer el PP sí ho permet. No tenen cap 
inconvenient en posar una clàusula que el pla ja diu, i per tant accepten la transaccional. 
Sra. Costa: Diu que accepten l’esmena transaccional, i queda aprovat per unanimitat.  
Sotmès a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació, amb la modificació de l’article 2.b), 
que queda redactat de la següent forma: 
“Artículo 2b. 
En aquellas parcelas en que la totalidad de las viviendas proyectadas se someta a algún régimen 
de protección pública, conforme al régimen que establezca la normativa aplicable en cada 
momento, el índice de intensidad de uso residencial se obtendrá dividiendo entre 0,60 la intensidad 
de uso residencial del artículo 1, de modo que el número máximo de viviendas autorizable podrá 
incrementarse en un 66,66% respecto del resultante de la aplicación del mencionado artículo 1. Los 
promotores privados que se acojan a este beneficio en régimen de compraventa asumen la 
imposibilidad de descalificar el inmueble objeto de la promoción. 
A lo largo del período de vigencia de esta norma el sumatorio de la diferencia sobre cada parcela 
entre las viviendas autorizadas en virtud de este artículo y las autorizables según el artículo 1 no 
podrá exceder de un total de 350 unidades. 
 
 
14è. Declarar desert el concurs de Gestió del Servei Públic d’Enllumenat de la Ciutat 
d’Eivissa, mitjançant concessió administrativa: 
 
Vista la  següent proposta del regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Medi Ambient al Ple de la 
Corporació:  
“Vist l’expedient de contractació núm. 34/06  per al concurs de “Gestió del servei públic de 
l’enllumenat de la Ciutat d’Eivissa”. Atesa l’acta de la Mesa de contractació de 17 de setembre de 
2007  per a l’adjudicació del concurs, en la qual, i a la vista de l’informe extern sol·licitat al Sr. Julio 
Sánchez Méndez per la Mesa en data  20 de juliol de 2007 a sol·licitud del Sr. Interventor, es 
proposa a l’òrgan de contractació que es declari desert el concurs per les raons d’interès públic que 
s’hi determinen,  
ACORD 
PRIMER. Declarar desert el concurs de “Gestió del servei públic de l’enllumenat de la Ciutat 
d’Eivissa” mitjançant concessió administrativa. 
SEGON. Confeccionar a la major brevetat possible un nou expedient de contractació per a la gestió 
indirecta del servei públic de l’enllumenat d’Eivissa. 
TERCER. Notificar a tots els interessats en l’expedient.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic. 
Intervencions: 
Sr. Prats: Diu que votaran en contra. La millor manera per estalviar sous als ciutadans és aclarir al 
qui s’hagin presentat al concurs els dubtes plantejats a la mesa de contractació. L’informe 
d’intervenció ja diu que li falta informació per avaluar alguna de les ofertes. Costaria bastant sous 
tornar a posar en marxa aquest concurs. Això evitaria a més, com diu l’informe de Secretaria, haver 
de pagar les despeses de licitació de les empreses que s’han presentat. 
Sr. Rubio: Diu que allò que es un contracte molt important ja que és per 20 anys i per això s’ha 
volgut tenir molta cura en mantenir l’objectivitat. Amb totes les ofertes obertes haver d’aclarir 
segons quines qüestions, els tècnics han considerat que no podien fer un informe objectiu. 
Assumint que tardaran uns mesos en treure una nova licitació aquest és el mal menor.  
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Sr. Prats: Diu que no pot admetre que els tècnics li han dir que el millor és declarar-ho desert. Això 
ho diu un informe extern, però també deixa oberta l’altra via. El plec d’aquest contracte el va fer 
l’Ajuntament, i per tant diu que no entenen que diguin que no sigui viable valorar les ofertes 
presentades. El més lògic seria demanar tota la informació necessària per valorar les propostes per 
seguir endavant. Per tant el seu vot serà en contra.  
Sr. Rubio: Diu que allò que no farà serà adjudicar un contracte quan hi ha informes negatius o amb 
moltes reserves. Per tant han decidit, recolzats amb un informe extern, repetir el procés 
d’adjudicació. 
Sotmès l’assumpte a votació, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández, 
Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres. 
Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i 
Trejo. és aprovat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
 
15è. Esborrany de Conveni de col·laboració per dur a terme la restauració de les portes de la 
Murada Renaixentista: 
 
Vista la  següent proposta del regidor d’Habitatge i Nucli Històric al Ple de la Corporació de 
data 17.09.2007: 

 “ESBORRANY CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER DUR A TERME LA 
RESTAURACIÓ DE LES PORTES DE LA MURADA RENAIXENTISTA 
A la vista del contingut de l’esborrany del Conveni de col·laboració per dur a terme la 
restauració de les portes de la Murada renaixentista; vistos els informes emesos per  
l’Interventor Acctal i per la Tècnica d’Administració General; es presenta la següent:  

P R O P O S T A     D ‘ A C O R D  
Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració a subscriure entre el Ministeri 
de Foment i aquest Ajuntament, per dur a terme la restauració de les portes de la 
Murada Renaixentista. 
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la seva signatura, així com de quants 
documents siguin necessaris per a la seva formalització.”. 

Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic. 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat. 
 
 
16è. Mocions amb proposta d’acord: 
 
16.1.- Del Grup Popular sobre dotació a totes les instal·lacions esportives municipals, de mitjans per 
atendre emergències sanitàries. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO 
Ilma. Sra. 

 RAFAEL TRIGUERO COSTA, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MCOIÓN CON PROPUESTA DE 
ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación: 
 Las instalaciones deportivas municipales de Eivissa carecen de medidas adecuadas para 
atender las emergencias sanitarias. En concreto, de un desfibrilador externo automático que, en 
caso de arritmias cardíacas y de paradas cadiorrespiratorias, pueda actuar hasta la llegada del 
equipo de emergencias. La rapidez en la intervención es vital para tanto los deportistas y usuarios 
de estas instalaciones así como espectadores que acuden cada fin de semana a los campos 
municipales, que puedan sufrir algún percance que precise de la asistencia sanitaria básica que 
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ofrecen estas medidas. 
 Así mismo, es necesario garantizar que nuestras instalaciones deportivas estén dotadas de los 
medios básico para intervenir en casos de emergencias, 
 Por todo ello 
SOLICITAMOS: 
 - Que se dote a todas las instalaciones deportivas municipales de Eivissa de los medios 
adecuados para atender emergencias sanitarias, especialmente de un desfibrilador externo 
automático. 
 - Que se promueva la formación entre el personal de las instalaciones y miembros de los 
clubes deportivos para mejorar su capacitación en la atención de emergencias y en el correcto uso 
de estos medios. 
 - Se solicite al Consell Insular de Eivissa y Formentera y al Govern de les Illes Balears, ayuda 
económica y técnica para atender esta necesidad. 
Eivissa a 11 de septiembre de 2007.”. 
Intervencions: 
Sr. Triguero: Diu que aquesta moció és totalment constructiva, i a més identifica una mancança a 
les instal·lacions municipals, i consisteix en instar a que es dota a les esmentades instal·lacions de 
material d’urgències i sobretot d’un desfibrilador, així com formar al personal de les instal·lacions en 
l’ús del material. A molt poques instal·lacions hi ha elements sanitaris, i en algun no se sap on està. 
A les instal·lacions de Can Misses hi ha l’hospital molt prop però els especialistes diuen que en cas 
d’emergències els primers quatre minuts són vitals. A competicions de més nivell hi acudeixen 
equips d’urgències, perquè la llei hi obliga. La seua moció es refereix a la pràctica més rutinària. 
Proposen que aquest Ajuntament prengui la iniciativa per donar seguretat a la pràctica esportiva. És 
veritat que les competències en esport les té el Consell Insular, i per tant proposen que l’Ajuntament 
s’adrecin al Consell per subvencionar el material. 
Sr. Ruíz: Diu que pel que fa al tema de dotar d’aquest material a totes les instal·lacions és molt 
difícil de dur a terme i quant als desfibriladors ja poden dir-los que no. Moltes d’aquestes 
instal·lacions tenen material. A les piscines hi ha material de complexe utilització. Quant a formar al 
personal per a la utilització del material no sap a qui es refereixen exactament. Només es tracta de 
fer servir els aparells sinó si el personal vol assumir la responsabilitat d’usar-lo. En el futur si la llei 
obliga a tenir aquestos aparells s’ho poden plantejar. A Comunitats Autònomes han hagut d’aprovar 
decrets perquè personal no sanitari usi aquestos aparells. Durant el govern del PP mai va fer res 
aquest assumpte.  
Sr. Triguero: Diu que li resulta sorprenent que quant al personal potser per por no el vulguin usar, 
però diu que el seu grup s’ha posat en contacte amb personal de la UCI i de Cures Intensives de 
Can Misses i els hi ha dit que amb un curset de 12 i fins i tot de 4 hores qualsevol ciutadà pot usar 
aquest servei. Un desfibrilador automàtic, com diu la seua pròpia paraula indica ell mateix quan s’ha 
de desfibrilar. Els professionals en la matèria diuen que amb aquestos aparells les morts per atacs 
cardíacs es reduirien en un 30% a les instal·lacions esportives. Quan existeix un accident cardíac, 
només un 40% de persones arriben amb vida als serveis d’urgències. A l’anterior legislatura 
l’Ajuntament de Palma, governat pel PP, sí que va dur a terme iniciatives al respecte. Aquesta 
proposta també s’ha fet a diferents ajuntaments arreu d’Espanya, i s’ha fet per grups de diferents 
colors polítics.  
Sr. Ruíz: Diu que sobre les dades del 30% que ha esmentat el Sr. Triguero, a ell li consta la dada 
del 10% i que com a màxim podria arribar a un 30%, que no és el mateix. Al Patronat d’Esports 
tenen una sèrie de prioritats. S’esforçaran en tenir un gabinet de medicina esportiva, per poder dur 
a terme proves d’esforç i espirometries que ara no es fan. A més tenen un hospital molt a prop 
d’una de les instal·lacions més importants. Si la mort d’un futbolista professional no hagués estat 
tan mediàtica està segur que no estarien parlant d’aquest tema. 
Sotmesa la moció a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de 
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les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, 
Triguero, Marí i Trejo. 
 
16.2.- Del Grup Popular sobre asfaltat, adequació i enllumenat del tram que uneix l’Av. 8 d’agost 
amb la carretera de Cap Martinez. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO 
Ilma. Sra. 

 ALEJANDRO MARÍ FERRER, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN CON PROPUESTA DE 
ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación: 
 La carretera que une la Avenida 8 d’Agost con la carretera de Cap Martinet, en el tramo que 
afecta al municipio de Eivissa, hasta la altura del Hotel Playa Real, presenta graves deficiencias 
derivadas de un asfaltado defectuoso, falta de iluminación adecuada así como de zonas habilitadas 
para el paso de peatones. Teniendo en cuenta que es una vía muy transitada, en especial en los 
meses estivales, y que es necesario garantizar la seguridad de los conductores y viandantes en 
esta zona, 
 Por todo ello 
SOLICITAMOS: 
 - Que se arregle de forma urgente el tramo descrito, con especial atención al asfaltado, la 
adecuación de un paso para peatones así como a la iluminación. 
Eivissa a 12 de septiembre de 2007.”. 
Intervencions: 
Sr. Alejandro Marí: Diu que la moció consisteix en atendre les reivindicacions dels habitants del 
barri de ses Figueres respecte d’un vial que entenen que no reuneix les condicions que hauria de 
tenir. A més que a aquest lloc hi ha 6 establiment turístics. Ell personalment hi ha passat hi dóna fe 
de l’estat d’aquesta via. Fa un mes s’hi troba una senyal de limitació de vehicles de gran tonelatge, 
la qual cosa suposa excloure els autobusos turístics. Si s’ha posat aquesta senyal és que hi ha un 
perill. Ja han caigut diversos vehicles dins les sèquies de ses Feixes. A més hi ha un hotel que ha 
revaloritzat la seua categoria, i també la iniciativa pública ha de contribuir a millorar la qualitat 
turística d’aquest indret.  
Sr. Rubio: Diu que aquesta via necessita millores, i de fet a la reunió que va tenir amb els vesins es 
va proposar una mesura urgent que no els hi va agradar i per això no es va aplicar, la qual anava 
en favor de millorar la seguretat dels vianants. Després d’això estan treballant per millorar les 
voreres d’aquest espai. No pot acceptar el caràcter urgent de la moció perquè en tot cas es farà 
l’any vinent. A la moció presentada es contempla una ampliació i l’equip de govern el que té previst 
és una adequació de la zona, però que no implica ampliació.  
Sr. Alejandro Marí: Diu que el tema de l’ampliació és perquè el vial és molt estret i si es posen 
voreres necessàriament s’haurà d’ampliar. Seran els tècnics els qui diguin com s’haurà de fer. 
Tampoc estarien d’acord amb fer el vial de sentit únic. Si no s’aprova la moció almenys ja han posat 
una pedra perquè es tengui en compte per als pressupostos de 2008.  
Sr. Rubio: Diu que els tècnics estan buscant solucions perquè els vianants puguin passar als llocs 
on no hagi voreres, i de seguida que tenguin una solució es tracta de pressupostar-la. El fet que els 
carrers siguin d’una direcció no és cap problema, només es qüestió d’avesar-se, però en cap cas no 
es contemplava com a solució definitiva. 
Sra Costa: Diu que si el grup Popular accepta que no s’aprovi com a urgent, sinó que de seguida 
que tenguin el projecte ho portaran als pressupost, llavors l’equip de govern ho pot aprovar. 
Sra. Virtudes Marí: Diu que en tot cas ho acceptarien si es comprometen a tenir-ho als 
pressupostos de 2008. 
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Sra. Costa: Diu que difícilment es pot posar als pressupostos de 2008 si encara no tenen la solució 
tècnica llesta. En tot cas aproximant les dues postures s’entén com una necessitat urgent que 
s’incorpori la solució tècnica als pressupostos tan aviat com la solució tècnica estigui concretada.  
Sotmesa la moció a votació. 
 
16.3.- Del Grup Popular sobre adequació de l’espai Web per permetre l’accessibilitat a persones 
amb discapacitat i edat avançada. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO 
Ilma. Sra. 

 ADRIAN TREJO DE LA ROSA, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN CON PROPUESTA DE 
ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación: 
 Ante las irregularidades observadas en la página del Ayuntamiento de Eivissa, en cuanto al 
cumplimiento de la Ley de Servicios de la Información 34/2002 especialmente en su Disposición 
Adicional Quinta, en cuanto a la adecuación del espacio Web para permitir la accesibilidad a 
personas con discapacidad y edad avanzada, medida obligatoria para todas las Administraciones 
Públicas desde el 31 de Diciembre del 2005, 
 Por todo ello 
SOLICITAMOS: 
 - Que se revise y adecue el mencionado especio Web para permitir la accesibilidad a personas 
con discapacidad y edad avanzada, medida obligatoria para todas las Administraciones Públicas 
desde el 31 de Diciembre del 2005. 
 - Mejora de las cláusulas de Aviso Legal contenidas en la Web de la corporación, ya que se 
recogen datos de carácter personal como puede observarse claramente sin que se haya notificado 
a la Agencia Española de Protección de Datos esta recogida de datos a través del espacio Web, 
incumpliendo también el art. 8 de la LSSI 34/2002. 
 - Uso de la página Web del Ayuntamiento de Eivissa para cuestiones propias de la actualidad 
que genere la Corporación, evitando su uso con otros fines distintos o ajenos a la institución como 
podrían ser usos partidistas, favoreciendo la pluralidad informativa dotando de un espacio propio en 
la web municipal para los grupos políticos, tanto PSOE-ExC como PP, donde sí puedan manifestar 
sus opiniones de partido. 
Eivissa, a 13 de septiembre de 2007.”. 
Intervencions: 
Sr. Trejo: La moció és perquè s’adapti la web a persones amb discapacitats com ara manca 
d’agudesa visual, persones amb Parkinson, etc. Creu que s’està preparant un nou portal, i per tant 
demana que es tengui en compte aquest punt. Un dels altres punts de la moció, que ja s’havia 
plantejat anteriorment pel Grup Popular, és que no estan d’acord amb l’ús partidista que es fa de la 
pàgina web en certes notícies. Les notícies haurien de ser el més apartidistes possibles. Una opció 
seria que els partits polítics tenguin una secció perquè donin la seua opinió, però no sota el nom 
d’Ajuntament d’Eivissa. 
Sr. Pizarro: Diu que quant a accessibilitat i a avís legal tenen clar que la pàgina s’ha d’adaptar, i per 
tant s’està treballant en això en el marc del programa Prop a Tu, i aquí estaran recollits tots 
aquestos punts. Serà la primera institució de les Pitiüses adaptada a la triple A. Quant a l’avís legal 
ho tendran en compte a efectes de la plantilla de llocs de treball. Quant a la utilització o no 
partidista, diu que no creu que els partits hagin de tenir un espai. Allò que contemplaran és que a la 
pagina web hi hagi un link a la pàgina dels diferents partits.  
Sr. Trejo: Diu que no sap com estan las pàgines d’altres ajuntaments, però pot dir-li que 
l’Ajuntament de Sant Antoni esta treballant per tenir la triple A. Està d’acord que la pàgina web de 
l’Ajuntament no ha de ser partidista, però en algunes ocasions s’ha usat d’aquesta manera. Allò que 
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sí demanen és que hagi una major cautela a l’hora de posar certes opinions o idees. Demanen que 
l’enllaç que es posi sigui al grup municipal.  
Sr. Pizarro: Diu que votaran en contra perquè en ella es diu que es revisi la web actual, i donat que 
els canvis s’han de pagar consideren que això seria malbaratar els sous, ja que l’actual web es 
canviarà en menys d’un any i contindrà l’avís legal i la triple A. Intentaran que no se sentin ofesos 
en cap moment quant al contingut de la web.  
Sotmesa la moció a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de 
les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, 
Triguero, Marí i Trejo. 
 
16.4.- Del Grup Popular sobre que s’augmenti el personal de neteja i manteniment en els centres 
educatius de Vila. 
 
Es retira aquesta moció a la vista de l’escrit presentat amb data d’avui. 
 
16.5.- Del Grup Popular sobre que s’insti a la Conselleria de Salut del Govern Balear perquè 
inclogui en el pressupost del 2008 la construcció del centre de salut de l’eixample (sector 5). 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO 
Ilma. Sra. 

 VIRTUDES MARI FERRER, Regidora del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN CON PROPUESTA DE 
ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación: 
 En la pasada legislatura, estaba prevista la cesión, por parte del Ayuntamiento de Eivissa, 
IB-Salut, del solar de equipamientos del sector 5 para la construcción de un centro de salud en el 
barrio de sa Colomina. 
 El conseller  de Salut del Govern, Vicenç Thomàs, en su visita a Eivissa el pasado 5 de 
septiembre, no incluyó el centro de salud del Eixample (sector 5) entre la lista de actuaciones 
previstas por el Govern en Eivissa para el próximo año, 
 Por todo ello 
SOLICITAMOS: 
Que el Ayuntamiento de Eivissa inste a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears a que 
incluya en el presupuesto del 2008 la construcción del centro de salud del Eixample (sector 5) 
Que se inicien los trámites necesarios para la cesión del citado solar al Ib.Salut con la finalidad de 
que puedan iniciarse las obras con la mayor brevedad posible. 
Eivissa a 19 de septiembre de 2007.”. 
Intervencions: 
Sra. Virtudes Marí: Diu que és un tema que fa molt temps que se’n parla i és el moment de fer-lo 
realitat, ja que l’any 99 ja es contemplava la construcció d’un centre de salut. Quan es va veure que 
no era possible al lloc on en principi s’havia previst es va parlar de fer-lo al sector 5, prop de Joan 
XXIII. L’augment de població justifica la construcció d’un centre de salut a aquesta zona. El solar no 
té cap problema i té fetes les infraestructures, de manera que es pot cedir immediatament. Saben 
que una de les coses que es va demanar per part de l’Ajuntament que una part de l’edifici es 
pogués usar per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 
El nou conseller de Salut en la darrera visita a Eivissa es va oblidar d’aquesta necessitat, i per tant 
demanen que l’Ajuntament insti al Govern balear a la construcció d’aquest centre.  
Sr. Rubio: Diu que a la passada legislatura es va negociar la construcció d’un nou centre de salut i 
continuaran treballant en aquesta línia, sense entrar a instar a la Conselleria. La Conselleria preveu 
tres centres de salut i de fet el primer que es posarà en marxa és el de l’avinguda 8 d’agost. 
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Sra. Virtudes Marí: Diu que li sorprèn que el Sr. Rubio li digui que no vol reivindicar a Palma que 
destini més sous per a Eivissa. Això que demana Eivissa ho demanen tots els Ajuntament i per tant 
mai es massa aviat per demanar. Si no es posa als pressupostos del 2008 ja es veurà que passa al 
2009. El centre de salut de Can Misses ja s’ha quedat petit i és un tema que no es pot ajornar. 
Sr. Rubio: Diu que es un error pensar que no es posaran en marxa fins que hi hagi una moció. Allò 
que no farem és instar a que es posi en pressupostos una cosa en la qual ja s’està treballant, tant 
pel que fa al centre de salut com amb altres qüestions.  
Sotmesa la moció a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de 
les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, 
Triguero, Marí i Trejo. 
 
16.6.- Del Grup Popular sobre que l’Ajuntament es personi davant les administracions competents i 
sol·liciti l’urgent reflotament del buc “Don Pedro”. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO 
Ilma. Sra. 

 ANTONIO PRATS COSTA, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN CON PROPUESTA DE 
ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación: 
 El buque “Don Pedro”, que permanece hundido en aguas pitiusas desde el pasado 11 de 
julio, representa un grave elemento contaminante para nuestro ecosistema. Tras el temporal de 
finales del mes de agosto pasado, cuando volvieron a aparecer en playa d’en Bossa manchas de 
fuel del buque hundido, se hizo evidente que reflotarlo es una cuestión prioritaria ya que nuestro 
municipio, y el resto de municipios afectados por este hundimiento, como son Sant Josep y Santa 
Eulària, no pueden estar a expensas de que, tras cualquier temporal que azote nuestras costas, 
vuelvan a la playas y a las aguas manchas de fuel que afecten tanto el equilibrio medioambiental de 
las costas de Eivissa como a la actividad comercial de las zonas afectadas. 
 Además, hay que tener en cuenta que el buque hundido “Don Pedro” no sólo contamina por 
fuel-oil, sino también por otros elementos propios del barco, como son el material eléctrico y 
electrónico, pinturas, líquidos refrigerantes e hidráulicos, etc. Por lo que nos encontramos ante el 
peligro de que la contaminación, a pesar de que la empresa asegure que ya se han vaciado los 
tanques de fuel y garantice la retirada de los 3016 kilos de baterias de automóvil agotadas que 
transportaba, se prolongue durante años. Una amenaza que podemos evitar si el barco se reflota. 
 Por todo ello 
SOLICITAMOS: 
Que el Ayuntamiento de Eivissa se persone ante las administraciones competentes y solicite el 
urgente reflotamiento del buque. 
Eivissa, a 24 de septiembre de 2207.”. 
Intervencions: 
Sr. Prats: Diu que hagués estat millor que el Grup Popular no hagués hagut de presentar aquesta 
moció i que l’equip de govern hagués pres la iniciativa. El vaixell “Don Pedro” conté elements 
contaminants que perjudiquen, entre altres coses, a les praderes de posidònia, que estan 
declarades Patrimoni de la Humanitat. Demanen que entre tots facin força davant les institucions 
competents per al reflotament del vaixell. Si es deixa allí pot alliberar molt líquids i substàncies 
contaminants i un seguit de coses que fan inviable la descontaminació del vaixell. Tal com va 
anunciar la ministra de Foment es faran unes comissió on li agradaria que també l’Ajuntament 
estigués representat.  
Sr. Pizarro: Diu que el mateix Sr. Prats s’arroga els criteris tècnics per dir què s’ha de fer amb el 
vaixell. L’Ajuntament ha estat present a totes les reunions sobre el vaixell “Don Pedro”. 
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L’Ajuntament hauran d’atendre el que li diguin des del Ministeri. Allò que sí han demanat és que 
qualsevol solució que es prengui es faci amb el mínim risc possible. Per tant exigiran totes les 
garanties. 
 
Sent les tretze hores i cinquanta-cinc minuts s’absenta el Sr. Rafael Triguero. 
 
Sr. Prats: Diu que allò que s’ha d’evitar sempre és que les opinions que es donin estiguin 
condicionades per determinats interessos. Hi ha biòlegs que poden opinar una determinada cosa 
sobre el tema perquè tenen centres de busseig. Allò que demanen és que l’Ajuntament mostri 
interès per un tema que l’afecta molt. L’Ajuntament ha de mostrar la seua preferència perquè el 
vaixell es refloti, i no esperar a que la contaminació es produeixi. Diu que li estan dient molts 
ecologistes que així ho facin.  
Sr. Pizarro: Diu que potser el Grup Popular és tan intel·ligent que ja sap que des de fa dies el 
vaixell s’ha de reflotar. Quan els tècnics del Ministeri i de la Conselleria els hi expliquin què suposa 
deixar el vaixell on estar o reflotar-lo llavors l’equip de govern exposarà la seua opinió. 
Sotmesa la moció a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de 
les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Marí i 
Trejo. 
 
16.7.- Del Grup Popular sobre compareixença de la Regidora Sra. Sandra Mayans, en relació a 
l’exposició “Vamos a Ibiza”. 
 
Donat compte de la moció del tenor literal següent: 

“A L’IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA 
 El Grup Municipal Popular d’acord amb allò que estableix l’article 105 del ROF, i per 
exercitar la funció de control i fiscalització dels Òrgans de Govern, pot sol·licitar i així ho fa, el 
requeriment de presència de regidors que ostentin delegació de la Sra. Alcaldessa; cas que es 
dona, d’acord amb el Decret d’Alcaldia, a favor de Dª Sandra Mayans Prats, Regidora Delegada de 
Cultura i Festes. 
 Per tot això, sol·licitam la inclusió del següent assumpte a l’Ordre del Dia del proper Ple de la 
Corporació: 
ACORD SOBRE COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA Dª SANDRA MAYANS PRATS, 
REGIDORA DELEGADA DE CULTURA I FESTES A L’OBJECTE DE CONTESTAR A LES 
PREGUNTES QUE ES FORMULEN SOBRE LA SEVA ACTUACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPOSICIÓ 
“VAMOS A IBIZA”. 
Sgt./ Virtudes Marí Ferrer. Portaveu del Grup Municipal Popular. 
Intervencions: 
Sra. Pilar Marí: Diu que porten ja diversos dies amb notícies als mitjans sobre la polèmica amb 
l’exposició de l’església de l’Hospitalet, el qual pot tenir conseqüències molt negatives pel que fa a 
la pèrdua d’un espai d’exposicions i per tant sol·liciten la compareixença de la regidora de Cultura 
per donar explicacions sobre el tema, tal i com preveu el ROF.  
Sra. Costa: Diu que entén que la compareixença es demana pel ple següent. El que ha passat no 
ha estat ni desitjat ni provocat per la regidora de Cultura. La polèmica ha estat sobredimensionada i 
s’ha perjudicat tant als qui s’han sentit ofesos com als que haurien volgut continuar gaudint de 
l’exposició i per tant l’obligació de la Corporació és tancar el tema, i reconduint les relacions amb 
totes les institucions implicades.  
Sra. Pilar Marí: Diu que per tant entenen que ni tan sols es votarà la proposta. No entén de totes 
maneres perquè es pot parlar als mitjans de comunicació i en canvi al ple de l’Ajuntament no. Com 
a representants dels ciutadans del municipi tenen dret a sol·licitar que se’n parli.  
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Sra. Costa: Diu que no és oportuna aquesta petició. No s’ha eludit el debat perquè es va debatre a 
la Junta Rectora del Patronat del Museu.  
Sotmesa la moció a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de 
les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martinez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Marí i 
Trejo. 
 
S’incorpora el Sr. Triguero. 
 
17è. Decrets i comunicacions: 
 
17.1.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 12/2007, de generació de crèdits per 
ingressos, per import de CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC 
CENTS (56.267,05 €), dins del vigent Pressupost Ordinari per a l’any 2007. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, existint 
evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en l’expedient, 
vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents 
modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits corresponen a subvencions del SOIB per a contractació 
d’AODL i subvencions del Consell Insular per a la biblioteca i joventut, i pressupostàriament 
suposen una modificació de l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originant-se ingressos de la 
següent manera: 

PARTIDA 
INGRESSOS 

PREVISIÓ 
INICIAL + 
MODIFIC. 

IMPORT DE LA 
MODIFICACIÓ 

TOTAL 
PRESSUPOST 

145108 1,00 41.076,50 41.077,50 
146103 1,00 4.497,90 4.498,90 
146107 1,00 9.195,00 9.196,00 
176103 0,00 1.497,65 1.497,65 

TOTAL IMPORT 
MODIFIC.INGRESSOS 56.267,05  
ESTAT DE DESPESES 

PARTIDA 
DESPESES 

PREVISIÓ 
INICIAL + 
MODIFIC. 

CRÈDIT GENERAT TOTAL CRÈDIT 

1216-14100 35.674,02 29.700,00 65.374,02 
1216-150 2.852,94 1.103,50 3.956,44 

1216-16001 10.053,84 10.273,00 20.326,84 
454-22001 40.000,00 9.195,00 49.195,00 
4550-22609 45.000,00 2.084,26 47.084,26 
4552-202 16.500,00 2.413,64 18.913,64 
4552-625 9.000,00 1.497,65 10.497,65 
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TOTAL CRÈDIT GENERATS 
IGUALS ALS 
INGRESSOS.................................... 56.267,05  
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
Eivissa, 28 d’agost de 2007. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’AREA D’ADMÓ.MUNICIPAL, 
Sgt.: Santiago PIZARRO SIMÓN. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari 
Acctal.”. Dictaminat per la Comissió Informativa d’Administració Municipal, per unanimitat s’acorda 
quedar assabentats.. 
 
17.2.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 11/2007, de generació de crèdits per 
ingressos, per import de CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CENTS (56.358,68 €), dins del vigent Pressupost Ordinari per a l’any 2007. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, existint 
evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en l’expedient, 
vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents 
modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de les subvencions de la CAIB per a les 
obres “Accessibilitat Vara de Rei i Pça. del Parc supressió barreres arquitectòniques”, i 
pressupostàriament suposen una modificació de l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originant-
se ingressos de la següent manera: 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ        PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- 
 175508 95.000,00 56.358,68 151.358,68 
   --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS..............                             56.358,68 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ                    CRÈDIT               TOTAL 
 INICIAL+MOD.            GENERAT              CRÈDIT  
------------------------------ -------------------- --------------  ----------- 
 511-61100 800.268,41 56.358,68            856.627,09 
      -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS..............................................................         56.358,68 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
Eivissa, 1 d’agost de 2007. El Tinent d’Alcalde delegat de l’Àrea d’Admó.Municipal, Sgt.: Santiago 
Pizarro Simón. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: María Carla García Martínez, Secretària Acctal.”. 
Dictaminat per la Comissió Informativa d’Administració Municipal, per unanimitat s’acorda quedar 
assabentats. 
 
17.3.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
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“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 2/2007, per 
import de QUARANTA-SET MIL CENT DEU EUROS AMB VINT CENTS (47.110,20 €), dins del 
vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports per a l’any 2007. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, existint 
evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en l’expedient, 
vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents 
modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els corresponents a les quotes d’inscripció als programes 
“Aventurat a l’Estiu” i “Diverestiu”; i pressupostàriament suposen una modificació de l’estat 
d’ingressos del pressupost vigent, originant-se ingressos de la següent manera: 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ       PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- 
 139900 0,00 31.459,20 31.459,20 
 139905 0,00 15.651,00 15.651,00 
   --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS.............. 47.110,20 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                 TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT             CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
 4521-14100 0,00 36.735,22 36.735,22 
 4521-16001 0,00 10.374,98 10.374,98 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS..............................................................                        47.110,20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
Eivissa, 24 de juliol de 2007. EL PRESIDENT, Sgt.: Rafael Ruiz González, President Patronat 
Esports. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: José Bonet Homobono, Secretari Patronat Esports.”. 
Dictaminat per la Comissió Informativa d’Administració Municipal, per unanimitat s’acorda quedar 
assabentats. 
 
17.4.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució del 
Pressupost General per a l’exercici 2007, i en virtut de les atribucions que m’han estat delegades 
mitjançant decret de data 18 de juny de 2007, amb aquest decret vinc en ordenar l’aprovació de la 
següent modificació de crèdits, núm. exp. 10/2007, dins del vigent Pressupost Ordinari de la 
Corporació: 

M O D I F I C A C I Ó   D E    C R È D I T S 
 

PARTIDES A INCREMENTAR: 
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PARTIDA DENOMINACIÓ TOTAL

1210-15100 Gratificacions admó.general.......................... 283,00
1212-15100 Gratificacions informàtica............................... 1.296,00
1214-15100 Gratificacions S.A.C....................................... 51,00
1216-14100 Altre personal proj.europeus (AODL)............. 6.385,00
222-15100 Gratificacions policia...................................... 28.362,00
4514-15100 Gratificacions Can Ventosa........................... 2.230,00
4520-15100 Gratificacions festes....................................... 1.668,00
454-15100 Gratificacions arxiu/biblioteca........................ 1.316,00
7510-14100 Altre personal turisme.................................... 51.412,00
7510-16000 Seg.social personal turisme........................... 17.146,00
TOTAL 
INCREMENTS.............................................................. 110.149,00
 

PARTIDES A MINORAR: 

PARTIDA DENOMINACIÓ TOTAL
1210-16000 Seg.social funcionaris admó.general............. 6.668,00
1212-120 Retribucions bàsiques informàtica................. 1.296,00
1214-120 Retribucions bàsiques S.A.C......................... 51,00
222-14100 Altre personal policia turística........................ 63.362,00
4514-16000 Seg.social funcionaris Can Ventosa.............. 2.230,00
4520-16000 Seg.social funcionaris festes.......................... 1.668,00
454-121 Retribucions complem. Biblioteca.................. 1.316,00
611-120 Retribucions bàsiques admó.financera.......... 15.000,00
611-121 Retribucions complem.admó.financera.......... 18.558,00

TOTAL MINORACIONS........................................................... 110.149,00
 

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen, mantenint-
se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 24 de juliol de 2007. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 
MUNICIPAL, Sgt.: Santiago Pizarro Simón. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: María Carla García 
Martínez, Secretària Acctal.”. Dictaminat per la Comissió Informativa d’Administració Municipal, per 
unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
17.5.- Conforme al que estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna 
compte d’estar a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu 
coneixement. En queden assabentats. 
 
 
18è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
 No se’n presentaren. 
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19è. Precs i preguntes: 
 
19.1.- Sra. Virtudes Marí: Diu que al darrer plenari es va quedar que els hi facilitarien per escrit les 
preguntes que havien quedat pendents. 
Sra. Costa: Diu que això és el que havia demanat el Grup Popular però l’equip de govern ha decidit 
que es farà com sempre: primer es faran les preguntes orals i després se li passaran les respostes 
per escrit de les preguntes pendents de respecte. 
 
19.2.- Sra. Virtudes Marí: Diu que vol que consti la seua protesta per aquest canvi de criteri. Vol 
contestar unes al·lusions fetes abans pel Sr. Pizarro. El Sr. Pizarro porta molt anys a la institució i 
hauria de saber la diferència que hi ha entre personal contractat a dit i personal de confiança. Quant 
a l’amiguisme la Sra. Batlessa va dir al darrer Consell d’Administració d’IMVISA qui volia que fos 
l’arquitecte assistent tècnic de l’Ajuntament. Té un prec, consistent en que a la zona de Can Misses 
hi ha un greu problema de mancança d’aparcament, i per tant preguen que s’intenti arribar a un 
acord amb els propietaris dels terrenys per habilitar-los amb caràcter d’urgència com a zona 
d’aparcament. Un altre prec és que donat el moviment que ha fet l’ala nord de la Casa Consistorial, 
i donat que han quedat desertes les obres previstes, és el moment per treure-ho a tramitació 
d’urgència. Té una pregunta i és perquè es van concedir dos llocs de la Peixateria Vella si les 
càmeres estaven espatllades i per tant no reunien les condicions sanitàries necessàries. 
Sr. Costa: Diu que IMVISA és una empresa pública i per tant decideix el personal que vol. 
Efectivament va proposar el càrrec al qual ha fet referència la Sra. Marí, però que no ho va fer per 
amiguisme sinó per professionalitat. Pel que fa als altres precs en prenen nota i constaran en acta. 
Sr. Rubio: Diu que les concessions es van donar poc després que hagués acabat la seua 
concessió per jubilació de la propietària. Per haver estat tancat durant un temps el problema amb 
les càmeres va ser més greu del previst, i a més les càmeres per ser molt velles estaven en molt 
mal estat. Ja estan reparades. 
 
19.3.- Sr. Prats: Demana al regidor d’Obres que enviï de manera urgent un tècnic per veure les 
obres d’implantació d’un transformador elèctric al costat del MAC. Els cotxes han de passar mentre 
una grua esta aixecant una càrrega. Això és una temeritat i per tant demana que es prenguin les 
mesures necessàries.  
 
19.4.- Sra. Pilar Marí: Demana quines obres de manteniment i millora s’han fet durant aquest estiu 
als centres educatius. 
Sra. Irantzu: Diu que són moltes obres i li passarà per escrit.  
 
19.5.- Sr. Díaz: Diu que la normativa diu que haurà d’haver una imatge del Rei en lloc preferent del 
saló de plens i per tant reitera la seua petició feta ja en anteriors plens. 
Sr. Pizarro: Diu que posats en contacte amb Patrimoni Nacional ja han escollit la fotografia i 
pròximament disposaran d’ella perquè figuri a la sala de plens.  
 
19.6.- Sr. Triguero: Pregunta si té previst el regidor d’Esports posar-se en contacte amb el Govern 
balear referent a la subvenció que li va ser retirada a un col·legi concertat d’Eivissa, i que sembla 
ser que ara anirà destinada a un centre de Mallorca. També demana si l’Ajuntament pensa complir 
la llei de l’Esport, la qual prohibeix el consum de begudes alcohòliques en centres esportius. Vol 
agrair en nom del Grup Popular la ràpida intervenció després de la denúncia efectuada sobre la 
precarietat del manteniment d’algunes instal·lacions esportives.  
Sr. Ruíz: Diu que quant a la subvenció no en té constància. Quant al compliment de la llei d’esports 
diu que l’Ajuntament ja ha pres mesures pel que fa a diversos clubs esportius. Pel que fa a la 
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rapidesa de l’actuació a les instal·lacions esportives no es va deure a la roda de premsa que va fer 
el Grup Popular, sinó a la planificació de la feina que es va fer.  
 
19.7.- Sr. Trejo: Pregunta quina serà la sanció a CESPA pels vessaments de residus irregulars que 
va dur a terme i si s’ha iniciat l’expedient sancionador. Pregunta si pensa el regidor de neteja que hi 
ha d’haver un òrgan de control de l’activitat de CESPA.  
Sr. Rubio: Diu que quan estigui llest l’expedient sancionador li comunicaran. Quant al òrgan 
controlador ja existeix espera que la funció de control funcioni molt millor. Quant al vaixell que es va 
deixar al solar de GESA Reciclados Ibiza s’ha oferit a acollir-lo mentre es localitzen els propietaris i 
abans de procedir al seu possible desballestament. 
 
19.8.- Alejandro Marí: Diu que el 4 de setembre va presentar una pregunta referent al 
condicionament del vial corresponent a la sortida del polígon de Can Bufí al segon cinturó de ronda, 
ja que presenta moltes deficiències.  
Sr. Rubio: Diu que el presssupost d’enguany ya està esgotat i per això no s’ha pogut arreglar. Ja 
s’ha passat a inspeccionar com està aquest vial i de seguida que es pugui s’arreglarà.  
 
Sra. Costa: Diu que ara se’ls hi farà entrega al Grup Popular de les respostes per escrit que 
estaven pendents. Des de la Corporació es vol agrair al Sr. Boned Homobono, que ahir es va 
jubilar, la seua llarga trajectòria i la seua bona feina com a funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa  
 
19.9.- Contestació escrita del Regidor de Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, a la pregunta 
formulada pel regidor Sr. Adrián Trejo al Ple ordinari de 2 d’agost. 
“Resposta a la sol·licitud d’informació feta al ple ordinari del passat mes d’agost pel regidor Adrián 
Trejo: 
En contestació a la pregunta formulada oralment el passat mes d’agost durant la sessió plenària 
relativa a les empreses amb les quals l’Ajuntament d’Eivissa ha mantingut contactes per instal·lar 
un sistema de videovigilància, li faig saber que aquestes són les següents: 
- Telefonica 
- Gestión y Prevención de Seguridad SL 
- Evoluciona SA 
Ricardo Albín Pascual, Regidor de Recursos Humans i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Eivissa. Eivissa, 27 de setembre de 2007.”. 
 
19.10.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 
“ADRIÁN TREJO DE LA ROSA, en representación del Grupo Municipal Popular, solicita la siguiente 
documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la Corporación: 
SOLICITA 
- Copia del registro de llamadas recibidas, durante los meses de julio y agosto del presente año, por 
el servicio del 092. 
Eivissa, a 7 de septiembre de 2007. EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Resposta a la sol·licitud de data 7 de setembre de 2007 (Registre d’Entrada: 21.053): 
En contestació al seu escrit de data 7 de setembre de 2007 referit a les trucades telefòniques 
realitzades al servei 092 li faig saber que per qüestions de seguretat no resulta prudent realitzar 
còpies dels llistats però li informo que tots ells estan a la seua disposició al reten de la Policia Local 
per tal que pugui consultar-los quan consideri convenient. 
Ricardo Albín Pascual, Regidor de Recursos Humans i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Eivissa. Eivissa 27 de setembre de 2007.”. 
 
19.11.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 
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“JAIME LEÓN DÍAZ DE ENTRESOTOS, en representación del Grupo Municipal Popular, solicita la 
siguiente documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la Corporación: 
SOLICITA 
- Copia del listado de facturas pagadas a “Estrategia Local” desde 1999 hasta septiembre de 2007. 
Eivissa a 19 de septiembre de 2007.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“DE: INTERVENCIÓN DE FONDOS 
A: GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
 En contestación a su solicitud de fecha 10/09/2007 y con registro de entrada 2007/21179 
presentado por el Grupo Municipal Popular de l’Ajuntament d’Eivissa, adjunto le entrego la 
documentación solicitada: 

· Listado de facturas pagadas a ESTRATEGIA LOCAL desde 1999 hasta septiembre de     
2007. 

 Asimismo se le recuerda que según establece el Art. 72.1 de la Ley 20/2006, de 15 de 
Diciembre, municipal y de régimen local de les Illes Balears, los miembros de las corporaciones 
locales deben guardar confidencialidad respecto a la información obtenida conforme a su deber de 
reserva y confidencialidad. Eivissa, a 26 de septiembre de 2007. Fdo.: Santiago Pizarro Simón. 
Tinent d’Alcalde delegat de l’Àrea d’Admó. Municipal.”. 
 
19.12.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 
“Alejandro Marí Ferrer, con DNI 41.449.044-P, en representación del Grupo Municipal Popular en el 
Ayto. de Eivissa, solicita la siguiente información para ser contestada por escrito en el próximo 
pleno de la Corporación: 
EXPONE: 
 Tras conocer y comprobar in situ, que hay un socavón en la Avd. 8 d’Agost por el que han 
manado aguas fecales, y la explicación dada por el Ayuntamiento de Eivissa, en la que afirma que 
este socavón se produjo, probablemente, por el asfaltado “no adecuado” que se colocó en esta 
avenida, 
SOLICITA: 

- Conocer qué tipo de asfalto se colocó en la avenida 8 d’Agost y si existía conocimiento, por 
parte del Ayuntamiento de Eivissa, de que no iba a soportar el peso de vehículos muy pesados. 

- Se informe de las causas de la aparición de este socavón. 
- Se informe sobre las medidas adoptadas por el Consistorio para el arreglo de este socavón 

así como del vertido de aguas fecales que por éste ha manado. Eivissa, a 19 de septiembre de 
2007. EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Sr. Alejandro Marí Ferrer. Grup Municipal Popular 
Benvolgut Senyor, 
En contestació als seus escrits de data 30 d’agost i 19 de setembre, números de registre d’entrada 
20449 i 21931, li faig arribar l’informe emès pel departament de vies públiques. Cordialment, Sgt: 
Santiago Pizarro Simón. 1er. Tinent d’Alcalde. Ciutat d’Eivissa 20 de setembre de 2007.”. 
 
19.13.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 

“PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL RAFAEL TRIGUERO COSTA PARA 
SER CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PROXIMO PLENO DE LA 

CORPORACIÓN 
Rafael Triguero Costa, Regidor de esta Corporación adscrito al Grupo Municipal Popular formula la 
siguiente cuestión: 
Solicita al Concejal responsable del área de deportes: 
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- Conocer si existe alguna vinculación directa o indirecta de los Srs. Planes i Portoles con el 
Patronato Municipal d’Esports o con el Ayuntamiento de Eivissa. Fdo. Rafael Triguero Costa. 
Eivissa, 19 de septiembre de 2007.”. 
Resposta escrita, del tenor literal següent: 
“Sr. Rafael Triguero Costa. Regidor del Grup Popular. Ajuntament d’Eivissa 
En desposta a la sol·licitud amb Registre d’Entrada núm. 21932: 
- No. 
Eivissa, 26 de setembre de 2007. El Regidor d’Esports, Rafael Ruiz González.”. 
 
19.14.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 

“PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL RAFAEL TRIGUERO COSTA PARA 
SER CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA 

CORPORACIÓN 
Rafael Triguero Costa, Regidor de esta Corporación adscrito al Grupo Municipal Popular formula la 
siguiente cuestión: 
Solicita al Concejal responsable del área de deportes: 
- Conocer si se tiene prevista dotar alguna partida presupuestaria extraordinaria en el presente 
ejercicio, para subvencionar o ayudar a particulares en posibles cursos de formación y preparación 
en materia deportiva. Fdo. Rafael Triguero Costa. Eivissa, 19 de septiembre de 2007.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Sr. Rafael Triguero Costa. Regidor del Grup Popular. Ajuntament d’Eivissa. 
En desposta a la sol·licitud realitzada amb Registre d’Entrada núm. 21934: 
- No. En estudi per part del Patronat Municipal d’Esports. Eivissa, 26 de setembre de 2007. El 
Regidor d’Esports. Rafael Ruiz González.”. 
 
19.15.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 

“PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL RAFAEL TRIGUERO COSTA PARA 
SER CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA 

CORPORACIÓN 
Rafael Triguero Costa, Regidor de esta Corporación adscrito al Grupo Municipal Popular formula la 
siguiente cuestión: 
Solicita al Concejal responsable del área de deportes: 
- Información y documentación del plano de planta del proyecto de reforma de la piscina municipal. 
Fdo. Rafael Triguero Costa. Eivissa, 19 de septiembre de 2007.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Sr. Rafael Triguero Costa. Regidor Grup Popular. Ajuntament d’Eivissa 
En resposta a la sol·licitud d’informació amb Registre d’Entrada núm. 21936: 
- La sol·licitud s’ha de realitzar a l’empresa municipal IMVISA que té l’encomana de gestió d’aquest 
ple. Eivissa, 26 de setembre de 2007. El Regidor d’Esports. Rafael Ruiz González.”. 
 
19.16.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 

“PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL RAFAEL TRIGUERO COSTA PARA 
SER CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA 

CORPORACIÓN 
Rafael Triguero Costa, Regidor de esta Corporación adscrito al Grupo Municipal Popular formula la 
siguiente cuestión: 
Solicita al Concejal responsable del área de Deportes: 

- Copia de los contratos o documentos de las instalaciones municipales cedidas a terceros 
en régimen de alquiler, cesión, arrendamiento, etc. Como puede ser el caso de bares, vestuarios, 
etc. Fdo. Rafael Triguero Costa. Eivissa, 19 de septiembre de 2007.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
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“Sr. Rafael Triguero Costa. Regidor Grup Popular. Ajuntament d’Eivissa 
En resposta a la sol·licitud d’informació amb Registre d’Entrada núm. 21938: 
- Li adjunt còpia de la documentació referida. Eivissa, 26 de setembre de 2007. El Regidor 
d’Esports. Rafael Ruiz González.”. 
 
19.17.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 

“PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL RAFAEL TRIGUERO COSTA PARA 
SER CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA 

CORPORACIÓN 
Rafael Triguero Costa, Regidor de esta Corporación adscrito al Grupo Municipal Popular formula la 
siguiente cuestión: 
Solicita al Concejal responsable del área de Deportes: 

 - Conocer si se tiene prevista alguna actuación de mejora de las instalaciones 
deportivas de las asociaciones de vecinos, especificando el tipo de actuación, el presupuesto 
previsto así como los plazos de ejecución. Fdo. Rafael Triguero Costa. Eivissa, 19 de septiembre 
de 2007.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Sr. Rafael Triguero Costa. Regidor Grup Popular. Ajuntament d’Eivissa 
En resposta a la sol·licitud d’informació amb Registre d’Entrada núm. 21939: 
- Si. En estudi i elaboració. Eivissa, 26 de setembre de 2007. El Regidor d’Esports. Rafael Ruiz 
González.”. 
 
19.18.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 

“PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL RAFAEL TRIGUERO COSTA PARA 
SER CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA 

CORPORACIÓN 
Rafael Triguero Costa, Regidor de esta Corporación adscrito al Grupo Municipal Popular formula la 
siguiente cuestión: 
Solicita al Concejal responsable del área de Deportes: 

- Conocer las subvenciones concedidas en materia deportiva por el Patronato Municipal de 
Deportes o el Ayuntamiento de Eivissa a entidades deportivas en el ejercicio de 2007. 

 - Conocer los convenios de colaboración firmados entre el Patronato de Deportes, el 
Ayuntamiento de Eivissa, IMVISA, ITUSA o el Consorcio Eivissa Patrimoni de la Humanitat con 
entidades deportivas. Fdo. Rafael Triguero Costa. Eivissa, 19 de septiembre de 2007.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Sr. Rafael Triguero Costa. Regidor Grup Popular. Ajuntament d’Eivissa 
En resposta a la sol·licitud d’informació amb Registre d’Entrada núm. 21941: 
- Li adjunt les còpies dels acords adoptats i dels convenis signats. Eivissa, 26 de setembre de 2007. 
El Regidor d’Esports. Rafael Ruiz González.”. 
 
19.19.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 

“PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL RAFAEL TRIGUERO COSTA PARA 
SER CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA 

CORPORACIÓN 
Rafael Triguero Costa, Regidor de esta Corporación adscrito al Grupo Municipal Popular formula la 
siguiente cuestión: 
Solicita al Concejal responsable del área de Deportes: 

 - Conocer si se tiene prevista alguna actuación para construir una nueva pista de 
skate en Eivissa. En el caso de ser afirmativo, conocer dónde se piensa ubicar y la previsión o 
plazos previstos para la ejecución de estos trabajos. Fdo. Rafael Triguero Costa. Eivissa, 19 de 
septiembre de 2007.”. 
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Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Sr. Rafael Triguero Costa. Regidor Grup Popular. Ajuntament d’Eivissa 
En resposta a la sol·licitud d’informació amb Registre d’Entrada núm. 21949: 
- Si. En estudi. Eivissa, 26 de setembre de 2007. El Regidor d’Esports. Rafael Ruiz González.”. 
 
19.20.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 

“PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL RAFAEL TRIGUERO COSTA PARA 
SER CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA 

CORPORACIÓN 
Rafael Triguero Costa, Regidor de esta Corporación adscrito al Grupo Municipal Popular formula la 
siguiente cuestión: 
Solicita al Concejal responsable del área de Deportes: 

 - Conocer si por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Eivissa se tiene 
prevista alguna actuación para dotar a los clubes deportivos, que no dispongan de ellas, oficinas o 
salas polivalentes como existe en otras instalaciones deportivas. Fdo. Rafael Triguero Costa. 
Eivissa, 19 de septiembre de 2007.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Sr. Rafael Triguero Costa. Regidor Grup Popular. Ajuntament d’Eivissa 
En resposta a la sol·licitud d’informació amb Registre d’Entrada núm. 21950: 
- Si. Eivissa, 26 de setembre de 2007. El Regidor d’Esports. Rafael Ruiz González.”. 
 
19.21.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent: 
“JAIME LEÓN DÍAS DE ENTRESOTOS, en representación del Grupo Municipal Popular, solicita la 
siguiente documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la Corporación: 
SOLICITA 
- Copia del currículum de la nueva gerente del Ayuntamiento de Eivissa, Sra. Matilde Manzano. 
Eivissa, a 19 de septiembre de 2007. EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”. 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Sr. Jaime León Díaz de Entresotos. Grup Municipal Popular. 
Benvolgut Senyor, 
En contestació al seu escrit de data 4 de setembre, número de registre d’entrada 20723, li faig 
arribar còpia del currículum de la gerent de l’Ajuntament, Sra. Matilde Manzano. Cordialment, Sgt.: 
Santiago Pizarro Simón. 1er. Tinent d’Alcalde. Ciutat d’Eivissa 20 de setembre de 2007.”. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent les catorze hores i trenta minuts del 
dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de    folis que, amb mi la Secretària, firmen tots 
els assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
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