ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
- Acta núm. 14/09, ordinària de data 26 de novembre.
- Acta núm. 15/09, extraordinària de data 4 de desembre.
2n. Bonificació de l’ICIO al Consell, per a les obres del Centre d’Interpretació Sa Capelleta.
3r. Bonificació de l’ICIO al Consell, per a les obres de construcció d’una Escoleta Infantil al Col·legi
Can Cantó.
4t. Bonificació de l’ICIO, a l’Entitat “Corrillos SCP”, per a les obres d’adaptació del local ubicat a Via
Púnica, 12, baixos destinat a centre educatiu infantil.
5è. Aprovació definitiva del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2007.
6è. Aprovació definitiva del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2008.
7è. Expropiació de la Unitat d’Actuació UA 27, carrer Alt-Retir. Aprovació inicial relació de bens i
drets i delimitació de la Unitat.
8è. Expropiació de la Unitat d’Actuació Centre Cívic. Aprovació inicial relació de bens i drets i
delimitació de la Unitat.
9è. Projecte bàsic i d’execució de centre d’educació infantil i primària C.P. Sa Bodega.
10è. Estudi de Detall d’Ordenació de volums d’una parcel·la del Polígon 28. Subsanació d’error.
11è. Aprovació inicial de l’avantprojecte de construcció i explotació de les obres i projecte
d’explotació expedient contractació per a la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable i
sanejament del Municipi d’Eivissa.
12è. Mocions amb proposta d’acord.
13è. Decrets i comunicacions.
14è. Mocions sense proposta d’acord:
15è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 28 DE GENER DE 2010.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Lurdes Costa Torres
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. Juan Manuel Rubio Córdoba
Sra. Vicenta Mengual Lull

ORDINARI,

PER
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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
Srs. que falten amb excusa:
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual
Secretària-Acctal.:
Sra. María Carla García Martínez
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 01/10
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia vint-i-vuit de gener de dos mil deu;
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 la Lletrada de la Corporació que subscriu.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
S’aproven, per unanimitat, les Actes de les sessions anteriors núm. 14/09, ordinària de
data 26 de novembre, i núm. 15/09, extraordinària de data 4 de desembre.
2n. Bonificació de l’ICIO al Consell, per a les obres del Centre d’Interpretació Sa Capelleta:
Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea d’Administració
Municipal, del tenor literal següent:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Por cuanto antecede, se propone se adopte la siguiente resolución:
PRIMERO.- Proceder a declarar de especial interés, las obras del Centre d’Interpretació Sa
Capelleta, para el municipio.
SEGUNDO.- Atendiendo a las circunstancias sociales de la obra, se propone APROBAR la
aplicación de la bonificación que regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras, en el porcentaje del 95 por cien.
Eivissa, a 12 de noviembre de 2009.
Sgt. Santiago Pizarro Simon
Tte. Alcalde Delegado Area Economica.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
3r. Bonificació de l’ICIO al Consell, per a les obres de construcció d’una Escoleta Infantil al
Col·legi Can Cantó:
Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea d’Administració
Municipal, del tenor literal següent:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por cuanto antecede, se propone se adopte la siguiente resolución:
PRIMERO.- Proceder a declarar de especial interés, las obras de construcción escoleta infantil en
Can Canto, solicitadas por la entidad Consell Insular d’Eivissa, para el municipio.
SEGUNDO.- Atendiendo a las circunstancias sociales de la obra, se propone APROBAR la
aplicación de la bonificación que regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras, en el porcentaje del 95 por cien.
Eivissa, a 23 de octubre de 2009 de 2009.
Sgt. Santiago Pizarro Simon
Tte. Alcalde Delegado Area Economica.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
4t. Bonificació de l’ICIO, a l’Entitat “Corrillos SCP”, per a les obres d’adaptació del local
ubicat a Via Púnica, 12, baixos destinat a centre educatiu infantil:
Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea d’Administració
Municipal, del tenor literal següent:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Por cuanto antecede, se propone se adopte la siguiente resolución:
PRIMERO.- Proceder a declarar de especial interés, las obras de adaptación de local ubicado en la
Via Punica 12 bajos destinado a Centro Educativo Infantil denominado “corrillos”, solicitadas por
Dña. Catiana Fuster Contell en representación de la Entidad “Corrillos SCP”, para el municipio.
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SEGUNDO.- Atendiendo a las circunstancias sociales de la obra y, se propone APROBAR la
aplicación de la bonificación que regula la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras, en el porcentaje del 50 por cien.
Eivissa, a 23 de octubre de 2009.
Sgt. Santiago Pizarro Simon
Tte. Alcalde Delegado Area Economica.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
5è. Aprovació definitiva del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2007:
Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea d’Administració
Municipal, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA CORRESPONENT A L’ANY 2007.
Complimentat el tràmit legal d’exposició pública de l’esmentat Compte General, previst en l’art. 212
del TRLRHL, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, havent-se publicat en el BOIB núm. 186 de 22
de desembre de 2009, anunci núm. 22716, sense que s’hagin produït reclamacions, procedeix
elevar al Ple, amb el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada
el dia 3 de desembre de 2009, la següent :
PROPOSTA D’ACORD
Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa corresponent a
l’exercici 2007 en els termes que consten a l’expedient, integrat per els comptes anuals del propi
Ajuntament, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat Municipal de Música, del Patronat
Municipal del Museu d’Art Contemporani i de l’empresa pública IMVISA, i la documentació
complementària legalment establerta.
Eivissa, 25 de gener de 2010.
El Tinent d’Alcalde Delegat de
l’Àrea d’Administració Municipal,
Sgt.: Santiago Pizarro Simón”
Dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes.
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, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero,
Marí i Trejo.
6è. Aprovació definitiva del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2008:
Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea d’Administració
Municipal, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA CORRESPONENT A L’ANY 2008.
Cumplimentat el tràmit legal d’exposició pública de l’esmentat Compte General, previst en l’art. 212
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del TRLRHL, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, havent-se publicat en el BOIB núm. 186 de 22
de desembre de 2009, anunci num. 22717, sense que s’hagin produït reclamacions, procedeix
elevar al Ple, amb el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada
el dia 3 de desembre de 2009, la següent :
PROPOSTA D’ACORD
Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa corresponent a
l’exercici 2008 en els termes que consten a l’expedient, integrat per els comptes anuals del propi
Ajuntament, del Patronat Municipal d’Esports, del Patronat Municipal de Música, del Patronat
Municipal del Museo d’Art Contemporani i de l’empresa pública IMVISA, i la documentació
complementària legalment establerta.
Eivissa, 25 de gener de 2010.
El Tinent d’Alcalde Delegat de
l’Àrea d’Administració Municipal,
Sgt.: Santiago Pizarro Simón!
Dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes.
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, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero,
Marí i Trejo.
7è. Expropiació de la Unitat d’Actuació UA 27, carrer Alt-Retir. Aprovació inicial relació de
bens i drets i delimitació de la Unitat:
Donat compte de la proposta d’acord del Regidor de l’Àrea d’Habitatge i Nucli Històric, del
tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Vistos el documents redactats a instància de la regidoria de nucli històric i habitatge per a
l’aprovació de la delimitació de la unitat d’actuació núm. 27 del PGOU situada entre els carrers Alt i
Retir del barri de sa Penya i de la relació del bens i drets relatius als terrenys la ocupació dels quals
es considera necessària per a la execució del Pla, prevista pel sistema d’expropiació.
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals de data 19 de gener 2010 es proposa al ple de la
corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la delimitació de l’àrea afectada per l’expropiació segons el document
de delimitació de la unitat d’actuació núm. 27 del PGOU d’Eivissa que figura adjunt a la present
proposta.
SEGON.- Aprovar inicialment la relació de bens i drets a afectats per a l’expropiació de la unitat
d’actuació núm. 27 del PGOU d’Eivissa que figura adjunt a la present proposta.
TERCER.- Sotmetre els anteriors acords a informació pública per un termini de quinze dies i
notificar-los individualment als titulars de bens i drets inclosos en la relació i als interessats, per tal
que en igual termini puguin efectuar les al·legacions que considerin adients en defensa dels seus
interessos així com sol·licitar la correcció de possibles errors detectats en la relació. Les persones
que hi figuren com a possibles ocupants legals hauran d’aportar els documents que acreditin el seu
dret.
Eivissa, 19 de Gener de 2.010
El Regidor de l’Àrea d’Habitatge
i Nucli Històric.
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Sgt. Marc Costa Tur.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.
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, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero,
Marí i Trejo.
8è. Expropiació de la Unitat d’Actuació Centre Cívic. Aprovació inicial relació de bens i drets
i delimitació de la Unitat:
Donat compte de la proposta d’acord del Regidor de l’Àrea d’Habitatge i Nucli Històric, del
tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Vistos el documents redactats a instància de la regidoria de nucli històric i habitatge per a
l’aprovació de la delimitació de la unitat d’actuació núm. 2 i 3 del PEPRI de sa Penya, la Marina i
zona d’eixample de Vara de Rey i de la relació del bens i drets relatius als terrenys la ocupació dels
quals es considera necessària per a la execució del Pla, prevista pel sistema d’expropiació.
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals de data 19 gener 2010 es proposa al ple de la
corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la delimitació de l’àrea afectada per l’expropiació segons el document
de delimitació de la unitat d’actuació núm. 2 i 3 d’Eivissa que figura adjunt a la present proposta.
SEGON.- Aprovar inicialment la relació de bens i drets a afectats per a l’expropiació de la unitat
d’actuació núm. 27 del PGOU d’Eivissa que figura adjunta a la present proposta.
TERCER.- Sotmetre els anteriors acords a informació pública per un termini de quinze dies i
notificar-los individualment als titulars de bens i drets inclosos en la relació i als interessats, per tal
que en igual termini puguin efectuar les al·legacions que considerin adients en defensa dels seus
interessos així com sol·licitar la correcció de possibles errors detectats en la relació. Les persones
que hi figuren com a possibles ocupants legals hauran d’aportar els documents que acreditin el seu
dret.
Eivissa, 19 de Gener de 2.010
El Regidor de l’Àrea d’Habitatge i Nucli Històric.
Sgt. Marc Costa Tur.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.
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, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero,
Marí i Trejo.
9è. Projecte bàsic i d’execució de centre d’educació infantil i primària C.P. Sa Bodega:
Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació
Territorial i Espai Públic, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
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Amb data 9 d’octubre de 2009 l’Ajuntament d’Eivissa va signar amb la Conselleria de Cultura del
Govern de les Illes Balears el conveni de col·laboració per a la realització de les obres de
construcció del nou CP SA BODEGA.
Com a conseqüència del mencionat conveni, l’Ajuntament assumia l’obligació de contractar les
obres prèvia aprovació del projecte de construcció de l’equipament educatiu.
En aquest sentit, l’IBiSEC ha procedit a la redacció i presentació davant l’Ajuntament del projecte
bàsic i d’execució del nou CP SA BODEGA, el qual ha estat objecte d’informe per part de
l’arquitecte municipal amb data 17 de desembre de 2009 i per part dels Serveis Jurídics amb data 4
de gener de 2010, els quals consten a l’expedient.
Vistos els anteriors informes així com l’escrit presentat amb data 1 de desembre de 2009 pel
Gerent de l’Ibisec justificatiu de l’exoneració del compliment del paràmetre urbanístic referent a la
reserva de places d’aparcament en el solar on es preveu la construcció de l’equipament docent, i
atesa la necessitat i urgència de dotar al municipi amb noves places escolars en benefici del
l’interès general del nostres ciutadans, mitjançant el present es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el projecte bàsic i d’execució de centre d’educació infantil i
primària ( 6+12 ) “ Nou CP SA BODEGA“, amb un pressupost amb un pressupost de
contracta DE QUATRE MILLIONS DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL NOU CENTS DEU € AMB
NORANTA CENTIMS (4.223.910.90) redactat per l’arquitecte Angel Garcia de Jalón Lastra,
d’acord amb la següent documentació:
Plànols d’arquitectura, numerats, A01, A02, A03, A04, A05, A08 y B01 amb visat
13/00969/09.
Plànols d’arquitectura, numerats, A06, A07, i A09 amb núm. de visat 13/00274/09
Memòria descriptiva y justificativa amb visat 13/00969/09.
Plànols de instal·lacions, numerats des de Cl01 al CL08, des de EI01 al EI22, tots amb
visat 121459-1.
Plànols de detalls constructius, numerats des de DC01 al DC05.
Plànols de fusteries, numerats DF01 i DF02
Plànols de estructures, numerats des de E00 al E25.
Annexes:
Memòria de climatització i producció ACS amb visat 121459-1.
Memòria electricitat, xarxa de veu i dades, telecomunicacions (megafonia, intrusió,
televisió, telefono) i protecció de incendis amb visat 121459-1.
DOCUMENT IV, consistent en la Característica del contracte.
DOCUMENT V, consistent en Estudi Geotècnic.
DOCUMENT VII, consistent en copia del projecte en suport digitalitzat (fitxers pdf).
DOCUMENT VIII, consistent en Estadística de Edificació i vivenda.
SEGON.Que es realitzin els tràmits adients per a la licitació de les obres
aprovades.”.
Eivissa 18 de gener de 2010
EL TINENT D’ALCALDE DE L’ÀREA DE PLANIFICACIÓ
TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC
Sgt.: Vicent Torres Ramón”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
10è. Estudi de Detall d’Ordenació de volums d’una parcel·la del Polígon 28. Subsanació
d’error:
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Donat compte de l’informe jurídic del tenor literal següent:
“ASSUMPTE: SUBSANACIÓ D’ERROR A ESTUDI DE DETALL APROVAT DEFINITIVAMENT
EL DIA 4 D’AGOST DE 2009.
S’emet el present informe a la vista de l’informe emès per part dels Serveis Tècnics Municipals amb
data 22 d’octubre de 2009.
Del mencionat informe se’n desprèn que a l’Estudi de Detall aprovat definitivament pel Ple de la
Corporació amb data 4 d’agost de 2009 hi consta una errada tipogràfica, concretament a l’apartat 5
de la memòria.
L’errada existent consisteix en el número de plantes, prevint-se una planta, quan el planejament
general preveu 4.
L’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que les administracions públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici, o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
A la vista de lo anterior, el que subscriu informa que procedeix rectificar l’errada existent al Estudi
de Detall aprovat el 4 d’agost de 2009, essent l’òrgan competent per la rectificació el Ple de la
Corporació.
De lo qual tinc l’honor d’informar.
Eivissa, 17 de desembre de 2009.
EL SECRETARI ACCTAL.,
Sgt.: Joaquim Roca Mata”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
11è. Aprovació inicial de l’avantprojecte de construcció i explotació de les obres i projecte
d’explotació expedient contractació per a la gestió del servei públic d’abastament d’aigua
potable i sanejament del Municipi d’Eivissa:
Donat compte de la proposta d’acord del Regidor de Medi Ambient, Movilitat i Manteniment
Urbà, del tenor literal següent:
“PROPOSTA AL PLE
Vista la documentació presentada per l’empresa Paymacotas consistent en Memòria econòmica
per a l’expedient de contractació del Servei d’aigua i clavegueram d’Eivissa, de 18 de gener de
2010.
Atès l’avantprojecte de diverses obres hidràuliques presentat pel Sr. José Manuel González Rivera
el 3 de desembre de 2009, amb Registre d’entrada 28075, de 4 de desembre de 2009.
Vistos l’informe tècnic de 4 de desembre de 2009 i l’informe econòmic de la Intervenció de 18 de
gener de 2010.
De conformitat amb l’article 117.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, es proposa el següent
ACORD
1. Que s’aprovi inicialment la memòria econòmica i l’avantprojecte d’obres.
2. Que es sotmeti dita documentació a informació pública per un període d’un mes.
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3. Que es doni trasllat per a informe als òrgans competents de l’Administració General de
l’Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres Entitats Locals que puguin
resultar afectades.
Eivissa, 18 de gener de 2010
Regidor de Medi Ambient, Mobilitat
i Manteniment Urbà
Juan Rubio Córdoba”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.
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, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero,
Marí i Trejo.
12è. Mocions amb proposta d’acord:
No se n’han presentat
13è. Decrets i comunicacions:
Conforme estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna compte
de que està a disposició de tots els corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu
coneixement. En queden assabentats.
14è. Mocions sense proposta d’acord:
No se n’han presentat.
De conformitat amb el que disposa l’article 91.4 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la
Sra. Alcaldessa pregunta si algun grup vol sotmetre a consideració del Ple per raons d’urgència,
algun assumpte no compres en l’ordre del dia i que no tingui cabuda en el punt de precs i
preguntes.
Proposta conjunta per a donar suport a la candidatura per al Premi Nobel de la Pau 2010 a
l’Organització Fundació Vicente Ferrer, facultant a la Sra. Alcaldessa per a la firma de la carta
d’adhesió de l’esmentada candidatura al Comitè Nobel.
Sotmesa a votació la urgència del tractament de la proposta, és aprovada per unanimitat
Sr. Pizarro: Es tracta d’una adhesió a la sol·licitud que fa gent d’arreu del mon, promovent la
candidatura de la Fundació Vicente Ferrer al Premi Nobel de la Pau.
Sra. Marí Ferrer: Creuen que és una iniciativa molt favorable, i es bo que llocs que han conegut el
projectes que han fet el Sr. Ferrer, a la India i a altres indrets, i que hi ha gent d’Eivissa que li dona
suport, no podia ser d’altra manera que la Ciutat d’Eivissa posi el seu gra d’arena per al
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reconeixement d’aquesta feina, i donen tot el seu suport a que la Sra. Alcaldessa subscrigui
aquesta carta, i el que calgui en un futur.
Sra. Costa: Efectivament, a més d’aquesta carta remarcaran que es tota la Corporació la que dona
suport a aquesta proposta, per tal de que sigui realitzable la concessió d’aquest Premi Nobel, al Sr.
Vicente Ferrer, per tot l’obra que va fer durant la seua vida.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat
15è. Precs i preguntes:
15.1.- Sr. Díaz de Entresotos: Vol saber quins criteris s’han aplicat per a l’adjudicació dels treballs
relacionats amb la distribució de les noves dependències municipals a l’edifici del CETIS, a la
companyia BBA Armendariz?
Sr. Pizarro: Es va fer un contracte menor.
Sr. Díaz de Entresotos: Quin és el criteri? Per què aquesta empresa?
Sr. Pizarro: Buscarà la informació, i se li facilitarà.
15.2.- Sr. Triguero: Dies passats, un medi de comunicació es feia reso d’una sèrie de denúncies
efectuades per uns empleats de l’empresa adjudicatària de les obres de la nova piscina d’Es Viver,
de què no s’havia arribat a la quota de treballadors que s’establia a les bases, i que se’ls obligava a
fer hores extres. Els agradaria saber que hi ha de cert, i quines mesures s’estan adoptant per part
de l’equip de govern per a supervisar i controlar això?
Prega que, a la major brevetat possible, se’ls faci arribar les memòries justificatives de tots els
projectes del Pla d’Inversió Local ja executats.
Sra. Costa: Ja els hi enviaran.
Sr. Rubio: Sembla ser que és una denúncia d’un particular, per un tema particular. En reunions que
ha tengut amb l’empresa i altres regidors d’aquesta Corporació, s’està complint tot el pactat, i així
està certificat pels tècnics que porten l’obra, no hi ha cap conflicte laboral amb l’empresa, i si no fos
així s’obriria el corresponent expedient sancionador.
15.3.- Sr. Trejo: Prega que se’ls faciliti la relació de personal funcionari, eventual o laboral, càrrecs
polítics, empreses, que disposin d’autorització excepcional per a l’estacionament a zona blava, la
qual cosa ja han demanat en vàries ocasions durant l’any 2008 sense que se’ls hi hagi facilitat, i ara
demanarien que se’ls facilités 2008, 2009 i 2010.
15.4.- Sra. Martínez: En relació a la notícia que apareix a un medi de comunicació, sobre que la
Conselleria arreglarà els esquerdes del Col·legi Can Misses. Vol saber si tenen més informació
sobre aquest tema? Els consta que ha anat un tècnic de l’Ajuntament al Centre, demanarien poder
tenir accés a l’informe d’aquest tècnic?
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Sra. Fernández: És cert que hi va anar un tècnic, quan des de l’escola varin dir que hi havia unes
esquerdes, però des del primer moment, també hi anaren els tècnics de l’IBISEC, que són els que
s’han fet responsables d’aquesta obra. Només sap que aniran a arreglar-ho, i que ni hi ha perill per
a l’edifici.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i vint-i-cinc minuts del dia
vint-i-vuit de gener de dos mil deu, de la qual se n’estén la present Acta que consta de onze folis
que, amb mi la Secretària, firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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