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ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Proposta concessió Medalles d’Or de la Ciutat d’Eivissa.
3r. Proposta designació de noms de carrers.
4t. Aprovació inicial Ordenança de Publicitat.
5è. Expedient 7/10, de suplements de crèdits i/o crèdits extraordinaris finançats amb romanent de
Tresoreria.
6è. Alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la situada a la zona des Gorg de Titularitat
municipal: Aprovació definitiva.
7è. Desafectació parcel·les núm. 1, 1bis i 2 de les resultants del Projecte de Reparcel·lació de la UA
Sa Joveria: Aprovació inicial.
8è. Correcció d’error material a la relació definitiva de bens i drets de l’expropiació de la UA 27,
carrers Alt i Retir
9è. Modificació puntual del Pla Parcial del Polígon 28: Aprovació provisional.
10è. Mocions amb proposta d’acord:
11è. Decrets i comunicacions:
Donar compte del Decret d’Alcaldia de reincorporació del Regidor de Seguretat Ciutadana.
12è. Mocions sense proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Popular, sobre el Projecte d’instal·lació d’una xarxa wifi a la ciutat
d’Eivissa.
13è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 4 D’AGOST 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. 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
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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. Juan Orihuela Romero
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan
ACTA NÚM. 11/10
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia quatre d’agost 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 el Lletrat de la Corporació que subscriu.
Intervé la Sra. Alcaldessa felicitant al Sr. Antonio Bermudez Pacheco, que és el policia que va
actuar, fins i tot pareix ser que arriscant la seua vida, per poder salvar a dos persones que estaven
tenguent dificultats, i encara que ho ha fet personalment, vol que consti en Acta i en nom de tota la
Corporació, la felicitació a aquest policia. A més en el facebook de l’Ajuntament estan rebent
nombroses felicitacions per l’actuació de la Policia Local, perquè la gent veu aquest altre caire que
té la policia com a servei ciutadà de prevenció i d’ajuda als ciutadans, i de persona propera que
està pendent de que la gent no tengui dificultats.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
No s’aprova l’Acta de la sessió anterior, per no estar encara entregada als Srs. Regidors.
2n. Proposta concessió Medalles d’Or de la Ciutat d’Eivissa:
Donat compte de les propostes, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D'ACORD
A la vista dels informes adjunts, es fa la següent
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PROPOSTA AL PLE,
Tenint en compte els mèrits que concorren en els establiments Restaurant Ca n'Alfredo i Forn Can
Vadell, segons els informes emesos pel senyor Felipe de la Peña, cuiner i professor de cuina del
SOIB; la senyora Fanny Tur, historiadora, arxivera i Directora de l'Institut Ramon Llull; i, el senyor
Felip Cirer, historiador i Director de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera; proposar la concessió de
la Medalla d’Or de la Ciutat al Restaurant Ca n'Alfredo i al Forn Can Vadell.
Per tot l’expressat abans i amb el suport d’una sèrie d’informes favorables emesos per diverses
persones de reconegut prestigi, creiem adient presentar davant el Ple de la Corporació Municipal la
proposta de concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat al Restaurant Ca n'Alfredo i al Forn Can
Vadell.
La Regidora de Cultura i Festes.
Sgt.: Sandra Mayans Prats
Eivissa, 12 de juliol de 2010”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.
Intervencions:
Sra. Marí Ferrer: Com no pot ser d’altra manera, es sumen al que ha manifestat en quan al policia,
i s’imagina que per part del regidor responsable, que el vol felicitar per a la seua reincorporació a
les seues tasques, s’iniciïn els tràmits adients per a la concessió a aquest policia de la medalla que
li correspongui, i tenen tot el suport del Grup Popular.
Quan a les medalles d’or, donen suport al manifestat per la Sra. Alcaldessa. Els hi agrada
especialment enguany les dos entitats triades, perquè creu que representen, en primer lloc la
continuïtat d’uns negocis familiars, i a més profundament arrelats a la nostra ciutat. Creu que és
important reconèixer les persones, però també ho és reconèixer les trajectòries, i a un mon tant
canviant com en el que vivim, creuen que està especialment encertat aquests dos nomenaments,
per tant els agrada aquesta línia. Esperen que l’any que ve el regidor responsable, iniciï els tràmits
en temps i forma com es va comprometre l’any passat, però si que alaben l’elecció, i que demà
gaudiran d’un acte molt entranyable. Vol que consti en Acta el suport i l’alegria del Partit Popular
perquè aquestes siguin les medalles proposades.
Sra. Costa: Efectivament demà serà un acte entranyable, com venen sent els darrers deu anys
totes les entregues de les medalles d’or, però és veritat que cada es van superant, i que les
persones que se’ls hi entrega demà són molt entranyables, segurament amigues de tots els
presents, i amics de tota Eivissa. Efectivament el primer són les persones, i en elles és en qui
pensen en totes les actuacions que es fan a aquest Ajuntament, i demà serà un simbolisme
d’aquestes actuacions.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
3r. Proposta designació de noms de carrers:
Donat compte de la proposta d’acord de la regidora de Cultura i Festes Sandra Mayans, del tenor
literal següent:
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“PROPOSTA D'ACORD
A la vista dels informes adjunts, es fa la següent
PROPOSTA AL PLE,
El Departament de Cultura, en relació a l'assignació de nom a diferents carrers del municipi
d'Eivissa -s'adjunta plànols- i, fets els informes pertinents dels diferents noms triats, se us presenta
la relació dels mateixos:

PLÀNOL

ZONA

NOM PROPOSAT

PLÀNOL 1

AMPLIACIÓ HOSPITAL
CAN MISSES

Carrer de sa Joveria

PLÀNOL 2

AMPLIACIÓ HOSPITAL
CAN MISSES

Continuació carrer es Cubells

PLÀNOL 2

AMPLIACIÓ HOSPITAL
CAN MISSES

Carrer peatonal
PENDENT DE NOM

PLÀNOL 3

AV. SANT JOAN. Barri es Clot PENDENT DE NOM
d'en Llaudis.

PLÀNOL 4

CAN SIFRE

PENDENT DE NOM

Noms proposats:
-

Carrer de sa Joveria. A l'ampliació de l'hospital de Can Misses situat al barri de sa Joveria.

a) Maria Marí Guasch, de Can Savi. S'adjunta informe extret del catàleg Dones. Reconstruïm
la història. Les illes 1880-1936.
Sandra Mayans Prats
Regidora de Cultura
Eivissa, 19 de juliol de 2010”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
4t. Aprovació inicial Ordenança de Publicitat:
Donat compte de la proposta d’acord del Tinent d’Alcalde d’Administració Municipal, del tenor literal
següent:
“PROPOSTA D’ACORD DEL DELEGAT DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
Assumpte: Aprovació inicial de l'Ordenança de Publicitat de l'Ajuntament d’Eivissa.
Vist l’expedient instruït per l’aprovació de l'Ordenança de Publicitat de l'Ajuntament d’Eivissa i, atesa
la necessitat de regular els aspectes que es contenen a dita Ordenança.
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Vist l'informe dels Serveis Tècnics de data 9 de juliol de 2010 així com, l’informe jurídic emès el dia
19 del mateix mes i any, i ateses les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent,
Es proposa al Ple de la Corporació la adopció del següent:
ACORD
Primer.- Aprovar amb caràcter inicial de l'Ordenança de Publicitat de l'Ajuntament d’Eivissa que
consta annexada al present acord.
Segon.- Que es sotmeti a informació pública mitjançant anunci al BOIB i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament per període mínim de trenta dies per formular reclamacions, objeccions i observacions
de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la llei 20/2006. Si no es presentés cap reclamació
o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament aprovat sense necessitat
d’un nou acord exprés.
Tercer.- Que es notifiqui a les associacions veïnals inscrites al registre municipal d’associacions
veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l’objecte de la disposició.
Eivissa, 20 de juliol de 2010. EL DELEGAT DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, Sgt.
Santiago Pizarro Simón.”.
“ORDENANÇA DE PUBLICITAT
TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Art. 1 Concepte
Art. 2 Objecte
Art. 3 Àmbit d’aplicació
Art. 4 Principis generals
Art. 5 Llicències
Art. 6 Actes o elements no subjectes a llicència
Art. 7 Promotors
Art. 8 Procediment
Art. 9 Obligacions
Art. 10 Prohibicions
TÍTOL I.- DELS DIFERENTS TIPUS DE PUBLICITAT
Capítol I.- Publicitat estàtica
Art. 11 Tipus
Secció Primera.- Tanca publicitària
Art. 12 Concepte
Art. 13 Prohibició
Secció Segona.- Cartells i adhesius
Art. 14 Concepte
Art. 15 Prohibició
Secció Tercera.- Objectes i figures
Art. 16 Concepte
Art. 17 Requisits
Secció Quarta.- Banderes i pancartes
Art. 18 Concepte
Art. 19 Requisits
Art. 20 Ubicació
Secció Cinquena.- Plaques i escuts
Art. 21 Concepte
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Art. 22 Requisits
Secció Sisena.- Rètols
Art. 23 Concepte
Art. 24 Requisits
Art. 25 Prohibicions
Secció Setena.- Banderoles
Art. 26 Concepte
Art. 27 Requisits
Secció Vuitena.- Mobiliari urbà
Art. 28 Concepte
Art. 29 Requisits
Capítol II.- Publicitat aèria
Art. 30 Concepte
Art. 31 Requisits
Art. 32 Prohibicions
Capítol III.- Sistemes audiovisuals
Art. 33 Concepte
Art. 34 Requisits
Art. 35 Prohibicions
Capítol IV.- Publicitat dinàmica
Art. 36 Tipus
Secció Primera.- Publicitat manual
Art. 37 Concepte
Art. 38 Prohibicions
Secció Segona.- Publicitat oral
Art. 39 Concepte
Art. 40 Prohibicions
Secció Tercera.- Cercaviles publicitàries
Art. 41 Concepte
Art. 42 Prohibicions
Art. 43 Requisits de la llicència
Secció Quarta.- Publicitat mitjançant l’ús de vehicles
Art. 44 Concepte
Art. 45 Prohibicions
TÍTOL III.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Capítol I.- Mesures cautelars
Art. 46 Abast i contingut
Capítol II.- Règim sancionador
Art. 47 Responsabilitat
Art. 48 Circumstàncies modificatives de la responsabilitat
Art. 49 Prescripció
Art. 50 Classificació
Art. 51 Faltes
Art. 52 Sancions
Art. 53 Òrgan competent per imposar les sancions
Art. 54 Procediment de constrenyiment
Art. 55 Procediment sancionador
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ FINAL
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TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Article 1.- Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular les condicions a què s'haurà de subjectar la publicitat
instal·lada o efectuada al domini públic municipal o perceptible des d'aquest amb qualsevol sistema,
així com els seus aspectes substantius i procedimentals, amb la finalitat primordial de comptabilitzar
aquesta activitat amb la protecció, el manteniment i la millora dels valors del paisatge urbà i de la
imatge del municipi d'Eivissa, tenint en consideració els objectius de prevenció i correcció de la
contaminació lumínica i visual, de foment de la utilització de fonts d'energia renovable i la reducció
de la intrusió lumínica a l'entorn domèstic.
Article 2.- Concepte
A efectes d'aquesta ordenança, s'entén per publicitat tota acció realitzada per persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, encaminada a difondre entre el públic el coneixement de
l'existència d'una activitat política, sindical, assistencial, religiosa, cultural, professional, esportiva,
econòmica o de productes i serveis, o qualsevol altra dirigida a obtenir l'atenció del públic cap a un
fi determinat.
El missatge publicitari podrà manifestar-se a través de les següents modalitats:
Publicitat estàtica: té aquesta consideració la que es porta a terme mitjançant instal·lacions fixes.
Publicitat aèria: té aquesta consideració aquella que es porti a terme amb avions, globus o
dirigibles.
Publicitat dinàmica: té aquesta consideració la que es basa en el contacte directe entre els agents
publicitaris amb els possibles usuaris.
Publicitat audiovisual: té aquesta consideració aquella que es porta a terme mitjançant instruments
audiovisuals, mecànics, elèctrics o electrònics.
Article 3.- Àmbit d’aplicació
L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança es circumscriu al terme municipal d'Eivissa, sense perjudici
del que disposa la Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes
Balears i la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat, així com el que disposi la
normativa especial vigent per a aquest municipi per als àmbits de protecció especial.
Article 4.- Principis generals
A l'exercici de l'activitat de publicitat hauran de respectar-se els principis que en matèria de
publicitat general, en limitin el lliure exercici i, en particular, els següents:
1. El respecte a la dignitat de la persona, impedint la vulneració dels valors i drets reconeguts a la
Constitució i, especialment, els relatius a la infància, la joventut i la dona.
2. Es prohibeix l’activitat publicitària que incorri en engany, deslleialtat o la consistent en l’emissió
de missatges subliminals.
3. S’haurà de complir el que disposi la normativa específica que reguli la publicitat de determinats
productes, béns, activitats i serveis.
Article 5.- Llicències
1. L'exercici de l'activitat publicitària en qualsevol de les seues formes estarà subjecte a llicència, la
qual s'atorgarà d'acord amb les previsions i determinacions d'aquesta Ordenança i al pagament de
les taxes fixades a l'ordenança fiscal que, en el seu cas, pertoquin, amb excepció de les situades al
domini públic municipal sotmeses al règim de concessió que estaran subjectes al que disposin els
seus corresponents plecs.
2. Les llicències s'atorgaran als promotors definits a l'article 7 d'aquesta Ordenança.
3. Serà competent per a la concessió de les llicències o autoritzacions l’Alcaldia o òrgan en qui
delegui.
4. Les sol·licituds de llicència sempre aniran acompanyades del NIF del sol·licitant, l'Alta a l'IAE,
vigència de les llicències exigibles, en el seu cas, la liquidació de la taxa corresponent així com
altres documents necessaris segons el tipus de modalitat publicitària, especificada al capítol
corresponent.
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L'eficàcia de la llicència queda condicionada a l'efectivitat del pagament dels impostos i taxes o
preus públics puguin devengar-se.
5. S’haurà d’acreditar davant d’aquesta Administració Municipal l’obtenció d’autoritzacions que
corresponguin a altres Administracions que, en el seu cas, procedeixin.
6. L’exercici de qualsevol de les modalitats de publicitat únicament es durà a terme en sòl urbà.
7. Els actes d’instal·lacions publicitàries promoguts per altres Administracions o Entitats de Dret
Públic estaran sotmesos a llicència.
8. Les llicències es concediran pel temps que es determini en la mateixa i seran renovables.
9. La titularitat de la llicència comportarà:
a) La imputació de les responsabilitats de tot ordre que es derivin de les instal·lacions i dels
missatges publicitaris corresponents.
b) L'obligació de pagament dels impostos, preus públics i qualsevol altra càrrega fiscal que
gravi les instal·lacions.
c) El deure de conservar i mantenir el material publicitari i la seva sustentació per part del
titular d'aquesta, en perfectes condicions d'ornat i seguretat.
d) A l'execució i muntatge de les instal·lacions s'adoptaran les mesures de precaució
necessàries per tal d'evitar riscos a persones i coses.
10. Les llicències s'atorgaran deixant fora de perill el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
11. No podrà ser invocat l'atorgament per tractar d'excloure o disminuir d'alguna forma , les
responsabilitats civils o penals, que han de ser assumides íntegrament pels titulars de les llicències
o propietaris de les instal·lacions, inclús pel que fa a qualsevol defecte tècnic de la instal·lació o a
efectes del missatge publicitari.
Article 6.- Actes o elements no subjectes a llicència
1. Seus de representacions oficials estrangeres.
2. Plaques o escuts indicatius de dependències públiques, d'hospitals, clíniques, dispensaris i
activitats professionals o similars.
3. Les banderes representatives de Països, Estats, Institucions Oficials, Organismes Públics
Internacionals, Nacionals, Autonòmics i Municipals, Partits Polítics, Associacions, Col·legis
Professionals, Centres culturals i religiosos, clubs recreatius i similars.
4. Els anuncis col·locats a l’interior de portes, vitrines o aparadors d’establiments comercials que es
limitin a indicar els horaris d’atenció al públic, preus, motius de tancament temporal, trasllat,
liquidacions, rebaixes, etc. Així mateix, s'exceptua el nom dels establiments col·locat als vidres
d'aquests.
5. Els que es limitin a indicar les situacions de venda o lloguer d’un immoble, col·locats en aquests o
en solar propi.
6. Publicitat electoral, en aquells aspectes regulats a la legislació electoral.
7. Missatges i comunicats de les Administracions Públiques en matèria d’interès general, inclús
quan la seva distribució o comunicació als ciutadans en general, o a les persones interessades en
particular, es realitzi a través d’agents publicitaris independents d'aquestes.
8. Aquells missatges i comunicacions propis de matèries de seguretat pública o emergències.
9. Aquelles comunicacions que vagin dirigides únicament i exclusiva a la materialització de l’exercici
d’alguns drets fonamentals i llibertats públiques incloses a la Constitució que, en el seu cas, es
regiran per la seva normativa específica.
10. Els anuncis, cartells o pancartes que es promoguin per entitats públiques, culturals, esportives o
vesinals sempre que no tenguin una finalitat lucrativa o econòmica, sense perjudici d’observar les
mesures de seguretat pertinents.
Article 7.- Promotors
1. Podran sol·licitar les llicències les persones físiques o jurídiques que pretenguin promoure la
contractació o difusió de missatges en els termes previstos en aquesta Ordenança.
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2. Aquelles persones físiques o jurídiques que de forma habitual i professional es dediquin a
l'activitat publicitària i es trobin incloses a la matrícula corresponent de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques.
3. També podran sol·licitar llicències les agrupacions, associacions sense ànim de lucre amb interès
general o col·lectius sense personalitat jurídica en els termes previstos en aquesta Ordenança.
4. Es faculta l’Alcaldia per determinar les condicions i gratuïtat de la llicència quan tenguin per
objecte promoure activitats d’iniciativa privada que redundin en interès municipal.
Article 8.- Procediment
El procediment d’atorgament de llicències i autoritzacions s’ajustarà a l’establert en aquesta
Ordenança i al que disposa a la Llei 30/1992.
Article 9.- Obligacions
1. Els titulars de les llicències o concessions seran responsables de la conservació i ornat dels
elements publicitaris exposats, mantenint-los en condicions de seguretat.
2. Els citats titulars hauran d’adoptar les mesures correctores necessàries per garantir que es
mantengui neta la zona d’actuació publicitària. Quan sigui previsible que s'afectarà de manera
rellevant la neteja de les vies i els espais públics l'òrgan competent podrà condicionar l'atorgament
de la llicència a la presentació d'una garantia per un import màxim de 60.000 euros, en els termes
que es determinin.
Article 10.- Prohibicions
1.- No es permetran activitats publicitàries de cap mena als següents llocs:
a) A terrenys no qualificats com urbans.
b) Sobre o des dels monuments històrics declarats com a Patrimoni de la Humanitat així
com a les àrees declarades com a Patrimoni de la Humanitat.
c) Sobre o des dels temples, cementeris, estàtues, monuments, fonts, edificis, arbrat,
plantes, jardins públics i anàlegs, exceptuant la publicitat referida a l'activitat religiosa o al propi
culte als temples.
d) En els llocs en què pugui perjudicar-se o comprometre el trànsit rodat o la seguretat del
vianant com revolts, encreuaments, rotondes, canvis de rasant, qualsevol tram de carretera,
carrers, places, calçades, passos per a vianants i als seus accessos, entre d'altres.
e) En aquelles àrees o sectors que puguin impedir, dificultar o pertorbar la contemplació dels
edificis o conjunts enumerats als apartats b) i c) anteriors.
f) Amb elements suportats o recolzats a estàtues, arbres, fanals, semàfors, bancs i la resta
de mobiliari urbà i ornamental situat en domini públic, llevat del que estableixi aquesta ordenança
per als casos de concessions.
g) A les platges i en béns de domini públic marítim terrestre així com a les realitzades a ports
o ports esportius mitjançant el sistema de publicitat dinàmica.
h) A les mitjaneres dels edificis.
2.- Queda en tot cas prohibit el llançament de propaganda gràfica en la via pública així com
amuntegar-la o dipositar-la en diferents punts de la via pública i la col·locació de material publicitari
en els parabrises o en altres elements dels vehicles.
3.- Tampoc no s'autoritzarà:
a) La col·locació de rètols, cartells o plaques que per la seva forma, color, dibuix o
inscripcions puguin induir a confusió amb senyals reglamentàries de trànsit, n'impedeixin la visibilitat
o produeixin enlluernament als conductors de vehicles.
b) En aquells casos que comporti la utilització d'animals com instrument de reclam o
complement de l'activitat publicitària excepte en els casos determinats a la Llei 1/92, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
c) Quan en el seu desenvolupament pugui produir la formació de grups de persones que
obstaculitzin la circulació de vianants o vehicles.
d) La difusió de missatges publicitaris a través de qualsevol de les formes de publicitat que
només tenguin com a objectiu i finalitat incentivar el consum de begudes alcohòliques a
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establiments públics mitjançant diverses fórmules del tipus “barra lliure” “free-bar” “happy hour”
“2x1”, “3x1” o altres missatges anàlegs.
e)Qualsevol publicitat que faci ús de missatges sexistes o contraris a la normal integració de
les dones a la societat.
TÍTOL II.- DELS DIFERENTS TIPUS DE PUBLICITAT
Capítol I.- Publicitat estàtica
Article 11. Tipus
Dins de la publicitat estàtica s'estableixen les següents modalitats: tanques publicitàries; cartells i
adhesius; objectes i figures; banderes i pancartes; plaques i escuts; rètols; i, banderoles.
Secció Primera.- Tanca publicitària
Article 12. Concepte
S'anomena tanca publicitària a l’element format per materials consistents i duradors, de figura
regular dotada de marc i destinat a la successiva col·locació de l’esmentat material imprès o
adhesius. Tenen un contingut variable en el transcurs del temps.
Article 13.- Prohibició
1. En aquest sentit estarem a allò que estableix el PGOU a l'article 100 de les normes
urbanístiques.
2. Queda també prohibida la instal·lació de tanques a parcel·les urbanitzades i construïdes.
Secció Segona.- Cartells i adhesius
Article 14.- Concepte
1. S’anomena ‘cartell’ a l’actuació publicitària en la qual el missatge es materialitza mitjançant
qualsevol sistema de reproducció gràfica sobre paper, cartolina, cartó o altres matèries de poca
consistència i de curta durada.
2. S’anomena ‘adhesiu’ a l’actuació publicitària definida a l’apartat anterior quan es tracti de
dimensions reduïdes i sigui adherent.
Article 15.- Prohibició
Es prohibeix la fixació d'aquest tipus de publicitat sobre edificis, murs, tanques de tancament o
qualsevol altre element del mobiliari urbà amb excepció del mobiliari urbà que comptant amb
autorització municipal, admeti alguna superfície destinada a la instal·lació d'aquesta modalitat
publicitària i en aquells llocs indicats i dissenyats especialment per aquesta finalitat per
l'Ajuntament.
Secció Tercera.- Objectes i figures
Article 16.- Concepte
És aquella en la qual el missatge publicitari es materialitzi mitjançant objectes i figures, amb o
sense, inscripcions.
Article 17.- Requisits
A la documentació que es presenti per a l’obtenció de la preceptiva llicència es farà constar una
descripció detallada dels mitjans a utilitzar, així com el tipus de subjecció, i se n'haurà de justificar la
solidesa. Serà responsable de tot dany que es pugui causar com a conseqüència d'aquest objecte o
figura la persona sol·licitant de dita llicència.
En el seu cas, es tendrà en compte l'establert a l'Ordenança d'Ocupació de Via Pública i de zones
de Propietat Privada de l'Ajuntament d'Eivissa.
Secció Quarta.- Banderes i pancartes
Article 18. Concepte
Són aquells mitjans publicitaris en què el missatge es materialitza sobre tela, lona, plàstic o material
d’escassa consistència i durada i es presenti de forma habitual, unit per algun dels seus extrems a
un pilar o d'alguna manera a la façana.
Article 19.- Requisits
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La col·locació de banderes i pancartes o similars, només podran instal·lar-se a façanes d’edificis, en
cas que voli sobre la via pública caldrà autorització de l'Ajuntament i de la persona titular del bé
afectat, havent d'ajustar-se a les següents condicions a fi d'obtenir l'oportuna llicència:
1. El missatge publicitari correspondrà a la difusió d’activitats que amb caràcter circumstancial es
realitzin a l’edifici. Aquestes llicències es concediran per un període no superior a 3 mesos i pot ser
renovada.
2. Les instal·lacions tendran la solidesa necessària i no ocultaran cap element arquitectònic
d’interès.
3. Les dependències i locals de l’edifici hauran d’estar destinades a ús comercial, industrial, esportiu
i residencial.
4. No podran perjudicar cap accés, finestra o obertura de l’edifici.
5. Sobre les terrasses s’autoritzaran sense que puguin sobresortir a l’alineació de façanes i quan la
seua altura, comptada des del nivell mes baix del paviment de la terrassa, no sigui superior a 1,80
metres havent de ser d’aplicació el disposat en els apartats 1, 2 i 3 d'aquest article. En cap cas per
“terrassa”, es podrà entendre la coberta d'un edifici.
Article 20. Ubicació
Quan la col·locació de banderes, pancartes o similars sobresurti a la via pública, es podran col·locar
únicament a les plantes pis, ajustant-se a les condicions previstes a l’article anterior. En tot cas,
s’haurà de garantir que no pugui perjudicar l’arbrat o altre element de mobiliari urbà.
Secció Cinquena.- Plaques i escuts
Article 21.- Concepte
S’anomena placa o escut al rètol de dimensions reduïdes, indicatius d’institucions públiques o
privades, denominació d’edificis, així com els que anuncien el caràcter històric o artístic d’un edifici
o de les activitats culturals o socials que es realitzin.
Article 22.- Requisits
1. La publicitat citada no estarà subjecta a llicència municipal.
-

Se'n permetrà la col·locació a les plantes baixes i pisos d’edificacions quan no obstaculitzin
cap accés, enllumenat o ventilació.
Secció Sisena. Rètols
Article 23. Concepte.
S’anomena rètol al missatge publicitari, amb independència de la forma d’expressió, composta per
materials duradors, els quals poden anar o no dotats de llum i poden produir algun relleu. El
contingut d’aquest mitjà publicitari haurà d’indicar la denominació de l’establiment o la raó social del
titular i de l’activitat que s’hi exerceixi.
Article 24. Requisits
1.- En planta baixa: S'estarà a l'establert a les normes específiques de cada zona així com al
PGOU. Així mateix:
1.1.- No podran impedir la visibilitat de cap element arquitectònic de l’edifici.
1.2.- No es limita la mesura, en forma horitzontal, ja que cada local pot tenir una amplada
diferent.
1.3.- En cap cas podrà sobresortir de l'altura màxima de la planta baixa.
2. En plantes pis. Només s’admetran rètols en els locals situats en aquestes, interpretant-se en
totes les seues condicions com si fos planta baixa.
3.- Els rètols lluminosos hauran de complir el que s’estableixi a la normativa sobre contaminació
llumínica. En cap cas es permetrà el parpadeig i el moviment dels rètols entre les 00.00 hores i les
8.00 hores. Sense perjudici del regulat per als àmbits de protecció especial.
5.- A la sol·licitud de llicència s'haurà d'expressar forma, dimensions, materials i contingut dels
rètols, l'altura mínima sobre la via i, el tipus de subjecció havent de justificar la solidesa. A la
sol·licitud s'acompanyarà també, una simulació gràfica del rètol.
Serà responsable de tot dany que es pugui causar com a conseqüència d'aquest rètol la persona
sol·licitant de la llicència.
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Article 25. Prohibició
Queda prohibida la col·locació de rètols sobre les cobertes dels edificis.
Secció Setena.- Banderoles
Article 26. Concepte
Són elements publicitaris de caràcter efímer, realitzats sobre teles, lones, plàstics o panells, en
ocupació de vol.
Article 27. Requisits
L'Ajuntament podrà concedir en règim de concessió la col·locació de banderoles.
Secció Vuitena. Mobiliari Urbà
Article 28. Concepte
S’entén com a tal aquella activitat realitzada amb o sobre objectes situats a la via pública, els quals
al mateix temps, poden oferir alguna utilitat al ciutadà. Es considera mobiliari urbà els plànols-guia,
les marquesines, els rellotges o termòmetres, bancs, indicadors de carrer, tanques de protecció per
a vianants i qualsevol que presti serveis anàlegs.
Article 29. Requisits
L’Ajuntament podrà concedir en règim de concessió l’explotació publicitària dels esmentats
elements.
Capítol II.- Publicitat aèria
Article 30.- Concepte
1. S’entendran inclosos en aquest concepte els missatges publicitaris realitzats mitjançant aparells
o artificis autosustentats a l’aire, fixos o mòbils.
S’entendran per fixos quan es dugui a efecte amb globus estàtics o similars. S'hauran d'ubicar a
l'interior de solars públics o privats, de forma que els elements de sustentació, així com el mateix
globus, no sobrepassin el perímetre de la finca.
S’entendran per mòbils quan es tracti de globus dirigibles o avions de qualsevol tipus.
2. La publicitat aèria s’ajustarà, a més dels disposat en aquesta Ordenança, a la normativa
específica que li pogués ser d’aplicació.
Article 31. Requisits
1. Per a la concessió de la preceptiva llicència per a l'exercici de la publicitat aèria fixa, s’haurà
d’aportar la següent documentació:
1.1. Projecte tècnic visat pel col·legi professional corresponent, el qual haurà de contemplar:
1.1.1 Descripció detallada de la instal·lació i sistemes.
1.1.2 Empresa responsable de la col·locació.
1.1.3 Justificació tècnica de la seguretat del conjunt i, en especial, de la capacitat de
resistència al vent.
1.1.4 Tipus de publicitat a realitzar.
1.2. Estar en possessió de l’assegurança que garanteixi la responsabilitat a tercers.
2. La publicitat realitzada mitjançant avions o anàlegs haurà de comptar amb la llicència concedida
per organisme competent i no podrà ser sonora.
3. Les llicències previstes a l’apartat 1r, es concediran per un termini màxim de tres mesos, fent-s'hi
constar que transcorregut el termini atorgat, haurà de ser retirada la instal·lació per complet en un
termini de 10 dies, transcorregut el qual, ho faran els serveis municipals a costa de la persona
infractora.
Es podrà prorrogar fins un màxim de tres mesos, per a la qual cosa s’haurà d’aportar un certificat
tècnic que acrediti que no s’han modificat les instal·lacions respecte les ja inicialment autoritzades.
Article 32.- Prohibicions
Queda totalment prohibit el llançament de publicitat des de qualsevol mitjà aeri.
Capítol III. Sistemes audiovisuals
Article 33. -Concepte
S’entén com a tal tot mitjà publicitari pel qual el missatge es materialitza mitjançant la projecció
sobre una pantalla o per qualsevol sistema d’imatges, gràfics, dibuixos, pel·lícules, diapositives o
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anàlogues, fixos o animats, que incloguin missatges publicitaris, així com altres efectes de llum o
làser diferents de les projeccions.
Article 34.- Requisits
1. L’activitat publicitària compresa en aquest capítol no podrà produir cap mena de molèstia per
remors o vibracions als vesins d’edificis adjacents. Tampoc no podrà produir enlluernaments o
qualsevol altre efecte que pugui resultar perniciós.
2. A la documentació que es presenti per a l'obtenció de la preceptiva llicència es farà constar una
descripció detallada dels mitjans a utilitzar, el tipus de sistema audiovisual així com la potència
lumínica.
Article 35.- Prohibicions
1.
Queda prohibida aquesta modalitat publicitària quan vagi acompanyada d’efectes sonors.
2.
Les projeccions a les murades d’Eivissa s’autoritzaran de manera excepcional i només en el
marc de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament d’Eivissa i entitats patrocinadores de grans
esdeveniments que tenguin lloc a la ciutat.
3.
Queda prohibida qualsevol forma de publicitat mitjançant efectes de llum diferents a les
projeccions i amb la utilització de làser
Capítol IV.- Publicitat dinàmica
Article 36.- Tipus
Dins de la publicitat dinàmica s'estableixen les següents modalitats: publicitat manual, publicitat
oral, cercaviles publicitaris i, publicitat mitjançant l'ús de vehicles.
Secció Primera.- Publicitat manual
Article 37.- Concepte
S’entén per publicitat manual aquella que difon els seus missatges mitjançant el repartiment en mà
de material imprès mitjançant el contacte directe entre els agents publicitaris i les possibles
persones usuàries, amb caràcter gratuït i utilitzant, amb aquesta finalitat, les zones, vies i espais
públics i zones privades de concurrència pública establertes en aquesta ordenança.
Article 38.- Prohibicions
Queda prohibit a tot el municipi d’Eivissa el repartiment manual de publicitat. No obstant això,
l’Alcaldia podrà autoritzar aquest tipus de publicitat en els següents supòsits:
1. Quan tengui per objecte la promoció d’activitats esportives, recreatives, d’espectacles de
naturalesa temporal o circumstancial.
2. Quan es tracti d’activitats realitzades per grups polítics, sindicals o representatius de diferents
sectors socials, de forma temporal o circumstancial i subjectes, en tot cas, al que pugui disposar la
legislació sectorial, que no afecti a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques incloses a
la Secció Primera del Capítol II de la Constitució.
Secció Segona.- Publicitat oral
Article 39.- Concepte
S’entén per publicitat oral aquella que transmet els seus missatges de viva veu mitjançant el
contacte directe entre els agents publicitaris i els possibles usuaris i amb la utilització, per al seu
exercici, de les zones de domini públic.
Article 40.- Prohibició.
Queda prohibida la publicitat oral al municipi d’Eivissa.
Secció Tercera.- Cercaviles publicitaris
Article 41.- Concepte
S’entén per cercavila amb finalitat publicitària el conjunt de persones que mitjançant una
representació teatral recorren els carrers en un itinerari que serveix per donar a conèixer un
determinat esdeveniment organitzat a un local d’oci.
Article 42.- Prohibicions
Aquest tipus de cercaviles no podran fer servir animals de cap mena i no podran estar inspirats ni
recrear cap situació denigrant, discriminatòria o ofensiva. De manera excepcional es podrà
autoritzar l'ús d'aparells musicals amb l'oportuna llicència municipal.
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Article 43.- Requisits
1.A la sol·licitud de la llicència s’haurà d’acompanyar la següent documentació:
1.1. Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
1.2. Escriptura de constitució, quan es tracti de persones jurídiques.
1.3. Relació de persones que es proposen com participants del cercavila, amb indicació del
seu número de document nacional d’identitat o de passaport i de la seua direcció.
1.4. Alta a la Seguretat Social i el contracte de feina i, en el seu cas, TC2 de l’empresa a la
qual figurin els membres dels cercaviles.
Quan els membres del cercavila, per qualsevol motiu, causin baixa a l’empresa a la qual van a
prestar els seus serveis, hauran de procedir a la devolució del carnet acreditatiu, en un termini
màxim de 3 dies.
1.5. Memòria explicativa de l’activitat amb expressa menció de l’horari en el qual es pretén
desenvolupar. En cap cas aquest horari podrà superar les 01.00 hores.
Secció Quarta.- Publicitat mitjançant l’ús de vehicles
Article 44. Concepte
S’entén per aquest tipus de publicitat la realitzada mitjançant l’ús de vehicles o conjunt d'aquests o
mitjançant l'ús d’elements de promoció o publicitat situats en vehicles, tant estacionats com en
marxa i la difusió de missatges publicitaris a través dels mitjans audiovisuals instal·lats en aquests.
Queda inclosa en aquest concepte l’activitat publicitària exercida a través de caravanes, tant si es
tracta d’activitats principals com complementàries.
Article 45. Prohibicions
Queda prohibida la publicitat d'aquest tipus amb les següents exclusions:
1. L’activitat regulada en aquesta secció exercida mitjançant gràfics, dibuixos, emblemes,
anagrames o d'altres de similars sobre vehicles de la pròpia empresa i necessaris per al
desenvolupament de les activitats pròpies d'aquesta i que facin referència a la raó social, nom o
activitat de l’empresa i que estiguin ubicats als vehicles.
2. La publicitat que aparegui als vehicles del servei públic de transports.
TÍTOL III.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Capítol I.- Mesures cautelars
Article 46.- Abast i contingut
1. Constitueixen mesures cautelars que no tendran caràcter sancionador, les que a continuació
s'assenyalen:
1.1. El comís del material de promoció o publicitat quan es tracti d’activitat no emparada per
llicència o es consideri que aquesta mesura resulta necessària per impedir la continuació en la
comissió de la infracció que s’hagués detectat. Aquesta mesura podrà ser adoptada de forma
immediata per efectius de la Policia Local o personal municipal degudament autoritzat. El material
decomissat es constituirà en dipòsit municipal per un període màxim de 3 dies, transcorreguts els
quals sense que el titular els hagi reclamat s’entendrà que renuncia a l’esmentat material. Les
possibles despeses derivades pel dipòsit i les taxes corresponents hauran de ser abonades per la
persona interessada en el moment de la restitució.
1.2. Immobilització i retirada del vehicle o altres elements que serveixin de suport a l’activitat
publicitària sempre que es tracti d'activitat no emparada per llicència o es consideri que aquesta
mesura resulta necessària per impedir la continuació en la comissió de la infracció que s'hagués
detectat i, quan s’incompleixin les condicions de la llicència. Aquesta mesura podrà ser adoptada de
forma immediata per efectius de la Policia Local o personal municipal degudament autoritzat.
Els vehicles comissats seran dipositats a les dependències municipals habilitades per a aquest
motiu, seguint-se les normes específiques que regulen el destí i la forma de procedir per als
vehicles abandonats.
Les despeses originades pel dipòsit i les taxes corresponents hauran d’abonar-se per la persona
interessada en el moment de la restitució.
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1.3. Les instal·lacions realitzades o que es realitzin sense llicència sobre terrenys qualificats
en el planejament com a zones verdes o espais públics, hauran de ser retirades prèvia resolució de
l’Alcaldia en un termini no superior a les 48 hores des de la seua notificació.
2. Despeses i taxes: el comís i, en els casos que procedeixi, la retirada de vehicles o altres
elements publicitaris donarà lloc a l’abonament de les corresponents taxes en les condicions que a
continuació s'assenyalen:
2.1. Es reclamarà a qui resulti infractor l’import de les despeses que es dedueixin de les
anomalies i danys causats com a conseqüència de l’actuació contravectora de la llei sempre que
amb caràcter previ existeixi la pertinent valoració justificada. Aquesta reclamació es durà a terme
per part de l’Alcaldia.
3. Quan es comprovi que de la realització de l’activitat publicitària es pot presumir racionalment la
comissió d’una infracció greu o molt greu i que pugui ocasionar danys o perjudicis a l’interès públic,
per efectius de la Policia Local o altre personal municipal autoritzat, s’adoptaran mesures conduents
a evitar o perllongar els esmentats danys.
Capítol II.- Règim sancionador
Article 47.- Responsabilitat
Respondran principalment i solidària, en el seu cas, per la comissió de les infraccions previstes en
aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques titulars de l’activitat per a la qual es publiciti,
així com les que es dediquin de forma professional a l’exercici de l’activitat publicitària.
De forma subsidiària, seran responsables de les infraccions aquelles persones que resultin autores
de les accions o omissions descrites que contravenguin les disposicions determinades en aquesta
Ordenança.
Article 48.- Circumstàncies modificatives de la responsabilitat
Es valoraran en el procediment i tendran la seva incidència en la determinació de la sanció a
imposar les següents circumstàncies:
1.Danys i perjudicis causats a tercers, així com els produïts per la conservació i neteja dels llocs
públics o d’equipament i mobiliari urbà.
2. La reparació espontània dels danys i perjudicis causats.
3. La seua incidència en els drets de consumidors i usuaris.
4. El benefici il·lícit així obtingut.
5. La reiteració de conductes que hagin set objecte de sanció en la matèria pròpia d’aquesta
Ordenança.
6. La reincidència. Es considerarà reincidència la comissió de la infracció de la qual es tracti per
resolució ferma en el termini d’un any.
Article 49.- Prescripció
1.Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança prescriuran als sis mesos, excepte les molt
greus que ho faran a l’any.
2. Las sanciones fixades en aquest Títol prescriuran a l’any, excepte les imposades per infraccions
molt greus, que ho faran als dos anys.
Article 50.- Classificació
Les infraccions de que preveu aquesta ordenança es classificaran en lleus, greus i molt greus.
Article 51.- Faltes
Als efectes establerts a l’article anterior, es consideraran infraccions de caràcter:
I.LLEU
1) Contravenir la prohibició prevista a l’article 10.3.d) d'aquesta Ordenança.
2) Col·locar plaques i escuts en condicions diferents a les previstes a l’article 22.2 d’aquesta
Ordenança.
3) L’exercici de l’activitat publicitària mitjançant la utilització de cartells, adhesius, banderes,
pancartes i rètols en els termes prohibits per aquesta Ordenança.
4) Contravenir els deures exposats en aquesta Ordenança quan per la seua escassa
transcendència no constitueixi falta greu o molt greu.
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II. GREU
1)Contravenir les prohibicions establertes a l’article 10 d'aquesta Ordenança, excepte la prevista al
punt 10.1.h) i, el punt 10.3.d).
2) La falta d’adopció de mesures correctores per garantir la neteja de la zona d’actuació publicitària.
3) L’exercici de qualsevol activitat publicitària compresa en aquesta ordenança sense la preceptiva
llicència municipal.
4) La comissió d’una infracció lleu quan concorri la circumstància de reincidència.
5) L’incompliment de les condicions de la llicència que per la seua especial transcendència o
gravetat no puguin ser considerades faltes lleus.
III. MOLT GREU
1) El llançament de publicitat des de qualsevol mitjà aeri, segons la prohibició de l’article 32
d’aquesta Ordenança.
2) La distribució de material publicitari o la difusió de missatges publicitaris que atemptin contra la
dignitat de les persones o vulnerin els valors o drets reconeguts a la Constitució, especialment els
referits a la infància, la joventut i la dona.
3) La falsedat o ocultament dels documents o les dades exigides per l’Administració per autoritzar o
controlar les activitats publicitàries.
4) La comissió d’una infracció greu quan concorri la circumstància de reincidència.
5) La col·locació de banderes i pancartes a façanes mitjaneres d’edificis, segons la prohibició de
l’article 10.1.h) d'aquesta Ordenança.
6) La col·locació de rètols a les cobertes dels edificis, segons la prohibició de l’article 25 d'aquesta
Ordenança.
7) L’exercici de qualsevol publicitat no prevista en aquesta Ordenança.
8) L’exercici d’activitat publicitària mitjançant sistemes audiovisuals que contravengui l’establert en
aquesta Ordenança.
9) L’exercici de la publicitat incomplint l’horari previst a l’article 43.1.5.
Article 52.- Sancions
Les sancions per infraccions a aquesta Ordenança, seran les que a continuació es determinen:
1) Se sancionarà amb multa de fins a 150 euros la comissió de les infraccions lleus previstes al punt
2 i 3 de l’article anterior.
2) Se sancionarà amb multa de fins a 300 euros la comissió de les infraccions lleus previstes al punt
1 de l’article anterior.
3) Se sancionarà amb multa de fins a 600€ per cada element instal·lat, l'exercici de l’activitat
publicitària mitjançant la utilització de cartells, adhesius, banderes, pancartes i rètols en els termes
prohibits per aquesta Ordenança.
4) Se sancionarà amb multa de fins a 1.000 euros la comissió de la infracció greu prevista al
número 1 de l’article anterior.
5) Se sancionarà amb multa de fins a 1.500 euros la comissió de les infraccions greus previstes als
números 2, 3, 4 i 5 de l’article anterior.
6) Se sancionarà amb multa de fins a 2.000 euros la comissió de les infraccions molt greus
previstes als números 5 i 6 de l’article anterior.
7) Se sancionarà amb multa de fins a 3.000 euros la comissió de les infraccions molt greus
previstes als números 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 de l’article anterior.
Article 53.- Òrgan competent per imposar les sancions
Serà competent per imposar les sancions l'Alcaldia.
Article 54.- Procediment de constrenyiment
Per a l’exacció de les sancions per les infraccions a aquesta Ordenança, així com de les despeses
ocasionades per la seva execució subsidiària de les activitats a què pugui donar lloc, en defecte de
pagament voluntari, se seguirà procediment administratiu de constrenyiment.
Article 55.- Procediment sancionador
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Els expedients sancionadors se sotmetran als principis de la potestat sancionadora establerts per la
Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
El procediment sancionador es regirà pel que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la CAIB a l’exercici de la
potestat sancionadora i, supletòriament, pel que preveu el RD 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Tots els elements regulats al Capítol I (publicitat estàtica) d’aquesta Ordenança que no acompleixin
amb les prescripcions que conté però que tenguin l'oportuna llicència, hauran d’adaptar-se a
aquesta ordenança quan es pretengui renovar dita llicència així com per poder fer retocs o
modificacions als elements en qüestió.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor en la forma i termini prevists als articles 100 i següents de la
Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears de conformitat amb els articles 65.2 i
70.2 de la Llei 7/1985, que ha estat modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals d’Eivissa que
contradiguin aquesta Ordenança. Així com l'Ordenança de Publicitat, publicada al BOIB de 8 de
desembre de 1979 així com la seva modificació publicada al BOIB de 30 de juliol de 1996.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Trejo: Com ja varen manifestar a la Comissió, i perquè consti en Acta, recolzaran aquesta
Ordenança i quantes siguin necessàries per controlar la publicitat, però el que sí demanen és que
es facin complir.
Sra. Costa: Efectivament les ordenances les fan per fer-les complir, però també per regular i
perquè estigui ben clar el que es pot i el que no es pot fer. Una vegada que estigui aprovada
definitivament, es passarà a la Policia Local, que serà la que s’haurà d’encarregar de vigilar que es
compleixi estrictament aquesta ordenança.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
“5è. Expedient 7/10, de suplements de crèdits i/o crèdits extraordinaris finançats amb
romanent de Tresoreria:
Donat compte de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2010 de suplements de crèdit i/o
crèdits extraordinaris finançats amb el romanent de Tresoreria, vistos els informes emesos per la
Intervenció de Fons i vista la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS DEL VIGENT PRESSUPOST ORDINARI
QUE ES SOTMET A L’APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ – EXP.NÚM. 7/2010.---------PARTIDES AFECTADES PER LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PARTIDA
130 623

DENOMINACIÓ
MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS POLICIA

IMPORT
53.963,19
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164
221
236
320
334
336
337
338
338
340
340
432
432
432
434
912
9200
9203
931

212
23301
22606
22699
625
68202
22609
22609
481
41
60902
22799
22609
623
22699
22799
22604
22602
22706

MANTENIMENT EDIFICIS CEMENTERIS
ALTRES INDEMNITZACIONS TRIBUNALS
CURSOS I CONFER.POLITIQUES IGUALTAT
PROGRAMES INTERVENCIO SOCIOEDUCATIVA
MOBILIARI CULTURA
REHABILITACIO VIVENDES SA PENYA
ACTIVITATS DIVERSES JOVENTUT
FESTES POPULARS
PREMIS I BEQUES FESTES
APORTACIÓ CORRENT PATRONAT ESPORTS
ALTRES INVERSIONS INSTAL.ESPORTIVES
TREBALLS ALTRES EMPRESES TURISME
ACTIVITATS DIVERSES TURISME
MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS TURISME
DESPESES DIVERSES MERCATS
TREBALLS ALTRES EMPRESES ORG.GOVERN
DESPESES JURÍDIQUES I INDEMNITZACIONS
PUBLICITAT I PROPAGANDA PREMSA
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ADM.FINANCERA

35.000,00
5.000,00
5.000,00
12.000,00
4.872,00
42.100,00
20.000,00
90.000,00
11.000,00
144.000,00
116.101,00
25.000,00
9.000,00
3.000,00
1.850,00
20.850,00
50.000,00
22.370,00
20.000,00

TOTAL

691.106,19

L’anterior import queda finançat de la següent manera:
- Per aplicació del Romanent de Tresoreria del Pressupost Ordinari
de l’exercici anterior per a despeses generals.............................................. .. .......691.106,19
TOTAL IGUAL A LES MODIFICACIONS.................................................... ..........691.106,19
=======================================================================
Eivissa, 26 de juliol de 2010. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA D’ADMÓN.
MUNICIPAL, Sgt.: Santiago Pizarro Simón.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Trejo: Una de les coses que més els ha sorprès, és que a finals d’any varen aprovar un
pressupost que en teoria té uns criteris d’austeritat davant la crisi, que havien intentat retallar tot el
possible, i ara veuen que d’alguna forma el principi d’austeritat en algunes coses no era real, o que
hi ha hagut una mala programació. Hi ha que destacar coses, com per exemple, la cavalcada de
Reis i les festes de Nadal. Si fan un pressupost anual i no saben contemplar la partida necessària
per a desenvolupar les festes. Entendre que no hi ha sous i que tenen que fer el romanent, estan a
favor de que es faci, perquè no es deixin als ciutadans sense poder celebrar les festes de Nadal,
però el que si consideren és el que ha dit abans, o que és una mala previsió o que realment es
maquillen els pressupostos. No sap la data en que l’Injuve va dir que posaria sous, i que
l’Ajuntament hauria de posar 20.000 euros més per poder afrontar això. No sap molt be la
planificació de la regidoria d’Igualtat, quan diu que amb el que hi havia pressupostat no arriba per a
les programacions a fi d’any. Estan d’acord que són activitats, i que en la majoria d’elles trobaran
sempre el recolzament del Grup Popular. L’únic que demanen és rigor pressupostari.

18

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 4 d’agost de 2010
Sr. Pizarro: Que el més significatiu d’aquesta incorporació de romanent siguin els 90.000 euros que
es destinen a festes, li pareix quasi anecdòtic. La Regidoria de Festes ha sofert retalls importants
des de l’any 2007, i aquest any seguint en la línia se’ls va retallar, i ara se n’han donat compte que
se’ls va retallar més del necessari, i com ha donat la casualitat que han tengut una execució del
pressupost anterior, que ha facilitat que puguin incorporar part del romanent, intenten corregir
aquest retall inicial. De totes formes això és anecdòtic, el que es faci menció a 3.000 euros de la
Regidoria de Polítiques d’Igualtat, que si no hagués set possible no s’haurien posat, però com es
pot fer que la programació de la regidoria faci més activitat de les que inicialment havia prevista,
també li pareix anecdòtic. Que no es faci referència a que d’aquests 600.000 euros, més de
220.000 van a inversions, bé a instal·lacions esportives, o de la policia, també li pareix significatiu.
De totes formes vol dir que els pressupostos són austers, que si no hi hagués hagut romanent, els
pressupostos inicials s’haguessin executat tal com estaven planificats, s’hagués retallat tot el que
hagués fet falta, però com que no tenen necessitat d’estar tan estrets, és a l’única regidoria que se li
ha incrementat el pressupost de manera no significativa però important, la resta són tot imprevistos.
Sr. Trejo: Li pareix tot anecdòtic. El tema no és que estiguin en contra, sinó que es fa un
pressupost per complir-lo. La seua pregunta és, quan es va desenvolupar el pressupost, no sabien
que portarien la capitalitat de Vila, i que necessitarien 43.000 euros més per la feina d’altres
empreses i la publicitat en premsa?
La Regidoria d’Igualtat té un pressupost irrisori, és molt petit, i la regidora s’ha de veure en
situacions molt complicades per poder desenvolupar alguna cosa, però el que te que entendre és
que això s’ha de pensar al principi.
Hi ha projectes en els quals hi estan totalment d’acord, com el tema de la video-vigilància de
Figueretes.
Quan al tema d’inversió, que és per posar els controls d’accés a la piscina, la piscina va en fons del
primer Pla E, estan parlant meitat de l’any passat, i s’hauria pogut posar en els pressupostos.
El seu vot serà a favor perquè estan d’acord en la majoria dels projectes que hi ha presentats, i al
Grup Popular no li pareix anecdòtic que coses que es sabien no es pressupostin.
Sr. Pizarro: El tema de la capitalitat no estava planificat, ni fer una enquesta, que va ser una petició
expressa d’un dels Alcaldes que composen la Junta, ni fer una campanya publicitària, i com que no
estava pressuposat inicialment perquè no pensaven fer-ho, s’han hagut de reposar aquests fons.
Respecte a l’austeritat, li donarà una xifra per a d’una vegada per totes concloure el tema de si els
pressupostos són austers o no. Li donarà com han evolucionat els capítols de viatges, despeses
protocol·laris, publicitat i propaganda, al llarg dels darrers quatre anys.
Les partides de Festes han evolucionat de la següent forma: L’any 2007 s’hi destinaren
1.230.383,50 euros; l’any 2008, 939.462,60 euros; l’any 2009, 660.278,94 euros, i l’any 2010,
incloent aquestes 100.000 euros de romanent, 604.200 euros, és a dir, han passat a menys de la
meitat.
En atencions protocol·làries: en el 2007, 264.803 euros; en el 2008, 176.431 euros; en el 2009,
140.738, i en el 2010, 24.000 euros, és a dir, s’ha reduït el 90%.
Publicitat i propaganda: en el 2007, 855.475,33 euros; en el 2008, 652.853,37 euros; en el 2009,
607.858,57 euros, i en el 2010, incloent els 22.000 euros que s’han d’incorporar avui en el tema de
la capitalitat, 400.370 euros, és a dir, menys de la meitat.
En viatges i desplaçaments: en el 2007, 158.049,69 euros; en el 2008, 123.221,78 euros; en el
2009, 129.622,53 euros, i en el 2010, 78.800 euros, és a dir, quasi un 50% de reducció.
Això és el que han vengut fent des del 2007 fins ara, i és el que ha permès que tenguin uns
pressupostos que puguin executar quasi en la seua totalitat, amb els petits retocs que aproven avui.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
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6è. Alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la situada a la zona des Gorg de Titularitat
municipal: Aprovació definitiva:
Vista la proposta d’acord del Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic de
data 26.07.2010 del tenor:
“Vist l’acord del Ple ordinari de data 28.05.2010 pel que s’aprova amb caràcter inicial la alteració
de la qualificació jurídica de la parcel·la de 3.495 m2 passant la mateixa a tenir la condició de bé
patrimonial.
Sotmès a informació pública per un període d'un mes per a formular al·legacions, de conformitat
amb l’article 8.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat mitjançant RD 1372/1986 de
13 de juny, publicat al BOIB 207 de 15.06.2010, i no havent rebut al·legacions.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar amb caràcter definitiu l'alteració de la qualificació jurídica de la parcel·la de
3.495 m2 passant la mateixa a tenir la condició de bé patrimonial.
SEGON.- Que de conformitat amb l’article 8.3 del Reglament de Bens de les Entitat Locals,
s’incorpori al Patrimoni Municipal i es procedeixi a la seva inscripció al Registre Municipal i Inventari
Municipal.
TERCER.- Facultar a la Alcaldia per a la firma per tal de que pugui subscriure la documentació que
calgui per l’efectivitat del present acord, així com per a la correcció d’errors materials que es
detectin.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
7è. Desafectació parcel·les núm. 1, 1bis i 2 de les resultants del Projecte de Reparcel·lació de
la UA Sa Joveria: Aprovació inicial:
Vista la proposta d’acord del Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic de
data 29.07.2010 del tenor literal següent:
“Vista la Memòria presentada per part de l’Ib-Salut davant aquest Ajuntament en data 28 de juliol de
2010, R.E. 18311.
Vist l’informe jurídic de la Secretaria General de data 29 de juliol de 2010, del següent tenor literal:
“ASUNTO: DESAFECTACIÓN PARCELAS NÚMS 1, 1BIS Y 2 DE LAS RESULTANTES DEL
PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UA SA JOVERIA.
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero de 2010 se aprueba
definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la UA Sa Joveria, cuyo objeto principal venía
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constituido por la disposición de suelo a efectos de ampliar el Hospital Can Misses según
necesidades manifestadas por el Govern Balear.
El citado proyecto fue elevado a escritura pública en fecha 25 de marzo de 2010 y al mismo
constan como parcelas de cesión obligatoria a este Ayuntamiento las señaladas como números 1,
1bis y 2 de las parcelas resultantes, con la descripción que sigue:
FINCA Nº 1 “Parcela de cuarenta mil metros cuadrados de superficie. Linda: Noreste; Vial VL-2,
Noroeste, Equipamiento Hospital actual; Suroeste, carrer Corona; y Sureste, finca nº 3.
Está calificada como ”Equipamiento Sanitario público, siendo la edificabilidad de 1.6 m2/m2.
Le corresponde a esta parcela un porcentaje de participación de 0% en los gastos derivados del
planeamiento.
Libre de cargas”
FINCA Nº 1BIS: Parcela de seiscientos cuarenta metros cuadrados de superficie. Linda: Noreste y
Sureste, Equipamiento Hospital actual; Noroeste, vial VL1, y Suroeste, carrer Corona.
Está calificada como “Equip. Sanitario público”, siendo la edificabilidad de 1.6 m2/m2, con una
superficie edificable de 1.024 m2.
Le corresponde a esta parcela un porcentaje de participación de 0% en los gastos derivados del
planeamiento.
Libre de cargas”.
FINCA Nº 2: Parcela de quince mil cuatrocientos veintinueve metros cuadrados de superficie.
Linda: Norte, vial SG-E-20; Este y Sur, Vial VL1 y Oeste, carrer Corona.
Está calificada como “Equip. Sanitario Asistencial Público” siendo la edificabilidad de 1.6 m2/m2,
con una superficie edificable de 24.686 m2.
Le corresponde a esta parcela un porcentaje de participación de 0% en los gastos derivados del
planeamiento.
Libre de cargas.”
Las citadas parcelas constan inscritas a favor del Ayuntamiento de Ibiza en el Registro de la
Propiedad núm 2, fincas registrales núms 24.204, 24.205 y 24.206 respectivamente.
Al efecto de proceder a la cesión de dichas parcelas a favor del Ib-Salut, y dada la condición de
inalienabilidad de los bienes demaniales, con carácter previo a tal cesión se hace preciso tramitar
expediente de alteración de la calificación jurídica, siguiéndose al efecto los trámites previstos en
los arts. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y 129 de la Ley 20/2006, de 15 de
diciembre.
A tal efecto al expediente ha de quedar acreditada la oportunidad y legalidad de la desafectación.
La oportunidad debe acreditarse por el órgano competente (Pleno) con el voto de la mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, fundamentándose dicha oportunidad en la Memoria
presentada por parte del Ib-Salut ante este Ayuntamiento en fecha 28 de julio de 2010, R.E. 18311,
así como en el Proyecto de Reparcelación aprobado y Convenio suscrito en fecha 1 de abril de
2009 que le precede.
La legalidad es objeto del presente informe, debiendo en su cumplimiento seguirse el
procedimiento previsto en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales antes
citado, de forma que una vez aprobado inicialmente el expediente por el Pleno deberá someterse a
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información pública durante el plazo de un mes, publicándose a tal efecto en el Boletín Oficial de la
provincia previo a su aprobación definitiva por el mismo órgano e igual quórum.
Efectuada la desafectación de la parcela, ésta se incorporará al patrimonio municipal previa
recepción formal por el Ayuntamiento (art. 8.3 R.B.E.L.)”.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent:
ACORD
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial l'alteració de la qualificació jurídica de les parcel·les de
40.000 m2 (Finca nº 1), 640 m2 (Finca nº 1Bis) i 15.429 m2 (Finca nº 2), passant les mateixes a
tenir la condició de bens patrimonials.
SEGON.- Que se sotmeti a informació pública per un període mínim d'un mes per a formular
al·legacions, de conformitat amb l’article 8.2 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat
mitjançant RD 1372/1986, de 13 de juny.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
8è. Correcció d’error material a la relació definitiva de bens i drets de l’expropiació de la UA
27, carrers Alt i Retir:
Vista la proposta d’acord del Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic de
data 2.07.2010 del tenor literal següent:
Vist l’informe 106/10 dels Serveis Tècnics de la regidoria de Habitatge i Nucli Històric de data
27.07.2010 del tenor: “Assumpte: Error de transcripció a la Relació de Bens i Drets (RDB) definitiva
de la UA27, relativa a la Finca núm.23 de la RDB, C/Alt núm.27 1a, finca registral núm. 7765.
I N F O R M E
A les dades establertes a la Relació de Bens i Drets (RDB) definitiva de la UA 27 en referència a la
finca núm.23 de la RDB, emplaçada al C/Alt núm.27, 1a planta, finca registral núm. 7765, titularitat
de Ana Maria del Ponte, s'ha verificat un error de transcripció entre les dades materials
comprovades en inspecció presencial a l'immoble i les finalment plasmades a la RDB. En concret,
segons consta a la fitxa d'inspecció, l'amidament real de l'immoble dona una superficie de 78,17 m 2
en planta primera i 12,21 m2 en planta coberta, mentre a la RDB hi consten 66m2, corresponents a
dades cadastrals. Dels 12,21m2 en planta coberta, 9,07m2 corresponen a edificació
volumètricament disconforme amb el planejament urbanístic vigent.
CONCLUSIONS
La Relació de Bens i Drets (RDB) definitiva de la UA 27 deurà modificar-se a fi de recollir l'esmena
d'error material informada.”.
“PROPOSTA D'ACORD
ASSUMPTE: CORRECCIÓ D'ERROR MATERIAL A LA RELACIÓ DEFINITIVA DE BENS I
DRETS DE LA EXPROPIACIÓ DE LA UA 27, CARRERS ALT I RETIR
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Donat compte de l'error de transcripció de la superfície d'una de les finques que figura a la relació
de bens segons figura a l'informe núm. 106/10 de 27 de juliol dels serveis tècnics adscrits a la
regidoria de nucli històric i habitatge, vist l'informe dels serveis jurídics de la regidoria núm. 107/10
de mateixa data, procedeix aprovar la correcció d'error material següent a la relació de bens i drets
aprovada pel ple de la corporació en data 29 de juny 2010 i publicada al BOIB núm. 106 i al Diario
de Ibiza ambdós de data 15 de juliol.
S'ha de substituir el quadre següent que figurava a la relació de bens aprovada :

Pel que figura a continuació:

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
9è. Modificació puntual del Pla Parcial del Polígon 28: Aprovació provisional:
Vista la proposta d’acord del Tinent d’alcalde de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic de
data 27.07.2010 del tenor:
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“La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 d’agost de 2008 va aprovar amb caràcter
inicial la Modificació Puntual del Pla Parcial del Polígon 28 – Cas Serres del Pla General
d’Ordenació Urbana del municipi, el document fou sotmès a un període d’exposició pública d’un
mes, mitjançant la publicació al BOIB NÚM. 121 de 30.08.2008.
Conclòs el citat període d’informació pública, es varen presentar les següents al·legacions:
-

Sr. Manuel Bedoya Alejandre, en representació de la Comunitat de Propietaris de l’edifici de
carrer Music Fermí Mari 17-21 amb registre Entrada 19609 de 04.09.2008.
Sra. Josefa Tur Prats i altres, amb registre Entrada 20571 de 17.09.2008.
Sr. José Colomar Serra, amb registre Entrada 21487 de 29.09.2010

Vistos els informes que consten a l’expedient emesos pels Serveis Tècnics Municipals, núm.
169/09; 174/09 i 175/09.
I vistos els informes del Serveis Jurídics Municipals, núm. 29/10 i 30/10 de data 26.07.2010.
A la vista de lo anterior i de conformitat als informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics es
PROPOSA :
PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, en
el sentit que consta a l’Informe emès pels Serveis Jurídics.
SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació del Pla Parcial del Polígon 28 del Pla
General d’Ordenació Urbana del municipi d’Eivissa.
TERCER.- Previ els tràmits corresponents, remetre el present acord junt amb l’expedient
complert de la modificació del Pla Parcial del Polígon 28, a la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric Artístic del Consell Insular d'Eivissa, a fi de que procedeixi,
en el seu cas, a l’aprovació definitiva.
QUART.- Facultar al regidor l’Àrea de Planificació del Territori i Espai Públic per tal de que
pugui subscriure la documentació que calgui per l’efectivitat del present acord, així com per a la
correcció d’errors materials que es detectin.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.
Sra. Marí Torres: Efectivament votaran a favor, perquè d’aquesta aprovació es deriva que la zona
verda on està ubicada la casa de can Casals es pugui permutar amb l’Ajuntament, i per tant es
pugui fer càrrec del manteniment, conservació i preservació d’aquest espai i donar-li els usos que
s’estimin oportuns. Volien incidir amb això perquè el conveni inicial amb els propietaris de la casa
ubicada en aquest solar, fa tres anys que està parat. El que li preocupa és que això és l’aprovació
inicial i que tots els tràmits que falten duraran molt temps, i es poder trobar que en la casa de can
Casals passi el mateix que passa en la de sa Colomina, o sa Graduada.
A la ciutat li aniria molt bé tenir un espai nou, aquest espai es podria dedicar a exposicions,
biblioteca, espai cultural pel barri.
Sr. Torres: Esta clar que tota tramitació sempre és susceptible que sigui més ràpida, i si aquesta
fos la única tramitació que es fa des dels Serveis Tècnics, podrien dir que s’ha retardat, però tenint
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en compte que forma part d’una multitud de tramitacions, i que normalment es solen prioritzar per la
seua importància, el temps emprat creu que és el necessari.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.
10è. Mocions amb proposta d’acord:
No se n’han presentat.
11è. Decrets i comunicacions:
11.1.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de reincorporació del Regidor de Seguretat Ciutadana.
Donat compte del Decret d’Alcaldia, del tenor literal següent:
“DECRET.- Havent-se reincorporat el Regidor de Seguretat Ciutadana Sr. Ricardo Albin Pascual,
de la seua baixa laboral, mitjançant el present, de conformitat al previst a l’article 44 del RD
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i en virtut de les facultats que em confereix la legislació vigent
RESOLC:
PRIMER.- Deixar sense efecte el Decret d’aquesta Alcaldia de data vint d’abril de dos mil
nou (DECSEC.41bis).
SEGON.- Rehabilitar el Decret d’aquesta Alcaldia de data vint de gener de dos mil nou
(DECSEC.004)
TERCER.- Notificar el present acord als interessats i a les diferents dependències
municipals afectades.
QUART.- Tot això amb efectes del dia de la data. Que es doni compte del present Decret al
Ple de la Corporació.
Eivissa, 26 de juliol de 2010
L’ALCALDE-ACCTAL.,
Sgt.: Santiago Pizarro Simón

En don fe
EL SECRETARI-ACCTAL.,
Sgt.: Juan Orihuela Romero”

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
11.2.- 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.
12è. Mocions sense proposta d’acord:
12.1.- Moció del Grup Popular, sobre el Projecte d’instal·lació d’una xarxa wifi a la ciutat d’Eivissa.
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Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Eivissa, al amparo de lo establecido
en el artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
para ejercitar la función de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, puede presentar, y
así lo hace, la siguiente MOCIÓN DE CONTROL:
- Sobre el "Proyecto de instalación de una red wifi en la ciudad de Eivissa" con exp. num 9/09 y su
implantación.
Eivissa, a 30 de julio de 2010
Fdo. Adrián Trejo de la Rosa
Concejal del Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Eivissa.”
Intervencions:
Sr. Trejo: Aquest és un altre projecte del primer pla E, adjudicat en el mes de maig de 2009, i
segueixen sense wifi, encara que hi ha els aparats penjats.
En març de 2009 quan es reuniren amb el Sr. Rubio i un dels enginyers de la casa, per veure les
possibilitats o els problemes que hi pugues haver. Un dels problemes que va sorgir en aquell
moment, era que no es podia oferir el servei gratuïtament, que era una cosa que ja es sabia. Però
sobretot el que més els sorprèn és que, des del principi, els serveis jurídics de la casa, no es
posassin en marxa per veure els problemes que hi podia haver.
Han tengut sort perquè ara s’aprovarà per la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, una
circular que està pensada per emparar a les administracions, i estan molt contents, perquè l’objecte
real de wifi, que era poder donar connexió gratuïta a internet als ciutadans, per a un us normal de
consultes de pagines web, amb aquesta circular de la Comissió serà una realitat, encara que estarà
limitada la velocitat.
Serà realment complicat. Com pensen arreglar això? Quan pensen que aquest servei estarà
disponible?, perquè els retards ja son més que injustificats. Limitaran el temps de connexió i les
transferències?
Sr. Rubio: Està content d’haver escoltat que el Grup Popular està d’acord en que lluitin i que
intentin que sigui un wifi gratis, ja que era el primer objectiu intentar doner un servei molt restringit,
perquè no volen competir en les companyies que tenen que donar velocitat i altres serveis, i si un
servei gratuït de molt poca potència, per aconseguir que els residents, gent que està de pas, o els
joves que tenen poc poder adquisitiu, puguin gaudir d’aquest servei.
La licitació que varen haver de fer va ser d’obra, no d’obra i servei com tocaria amb un servei
d’aquest tipus, i segurament ja estaria en marxa. Varen començar a treballar per veure com podien
posar en marxa el servei, segurament es varen equivocar, va ser amb una opció que era fer una
concessió amb un operador, sempre en contacte amb la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions, perquè no fessin alguna cosa que en un futur poguessin tenir problemes.
Varen consultar i finalment varen fer una proposta, buscant una solució per tenir espai d’hores o de
velocitats limitades, i quan varen aconseguir la llicència, els hi comunicaren que estaven a punt
d’aprovar una resolució per regular, no només la possibilitat de gratuït, sinó tot el que son les
administracions públiques. El dia 18 de juny varen aprovar la resolució i només està pendent de
publicació, ha passat tot el procés, i ja està enviada al Ministeri per a la seua publicació en el BOE.
El que li pot dir és que tècnicament ja està preparat, ja està contractat l’ADSL, aquesta setmana
vendran a fer la configuració, i només tenen que enviar a la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions, un expedient explicat com estan les antenes, perquè donin l’autorització.
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Les antenes estan col·locades per donar senyal a espais oberts, l’única zona que agafa més
vivendes és Dalt Vila.
Sr. Trejo: M’ha convençut aquesta vegada, però quan li diu que tot s’eternitza és veritat, i no és la
primera cosa que pareix que mai s’acabarà.
Igual que sempre estan totalment d’acord amb aquest projecte, i sap perfectament que els pot
cridar quan vulgui per poder exposar en comú qualsevol problema que pugui sorgir. L’únic que no
poden seguir passant és que els projectes s’allarguin, moltes vegades de manera injustificada, i hi
ha que tractar de donar aquest servei quan abans millor.
Sr. Rubio: Està content del seu oferiment d’ajudar a solucionar problemes. Està d’acord que
efectivament hi ha temes que a vegades estant molt temps damunt les taules, no perquè no es faci
res, sinó perquè hi ha prioritats. No poden parlar de dates, però com els hi han dit des de la
Comissió de Mercats de Telecomunicació, dins de poc estarà publicat en el BOE i després esperen
tenir el servei en marxa en dos setmanes.
13è. Precs i preguntes:
13.1.- Sra. Marí Ferrer: En el pressupost de l’any 2009, es va aprovar subscriure un préstec per 1,9
milions d’euros, per fer front a la diferència de cost de l’expropiació de la plaça de bous, com a
conseqüència de la resolució de la Junta Provincial d’Expropiació, i tenen constància de que encara
no s’ha pagat, perquè no s’han pagat? i quins interessos suposen a l’Ajuntament aquest retràs en el
pagament de l’expropiació?
Sr. Pizarro: Respecte als interessos no té la informació. L’expedient està a serveis econòmics, és
molt complex perquè hi ha molts afectats i s’ha de fer una tramitació individualitzada.
13.2.- Sr. Prats: Fa poc es va donar el final d’obra a l’edifici que hi ha davant de Can Ventosa, ja
que havien tengut uns problemes amb el carrer perquè s’havia romput l’empedrat, a dia d’avui torna
estar en males condicions, vol saber quines accions està prenent l’Ajuntament per reclamar a la
promotora que ho arregli el més aviat possible?
Sr. Torres: Avançant-se a la possibilitat de que passés el que està passant, quan els hi donaren el
final d’obra ja ho varen preveure, i els hi demanaren una fiança de 200.000 euros que està
dipositada a l’Ajuntament, que servirà per reparar qualsevol desperfecte que es produeixi en la
urbanització.
13.3.- Sra. Marí Torres: A l’inici de l’Avinguda d’Espanya, a la part dels números pars hi ha moltes
rajoles desencaixades que suposen un perill, prega que la brigada d’obres ho miri per veure si ho
poden arreglar.
13.4.- Sr. Triguero: 1. Prega que es solucioni quan abans el problema que hi ha amb el
subministrament elèctric del pavelló d’es Viver.
2. Demana on es troben tots els equips de seguretat, farmacioles, etc. de totes les instal·lacions
esportives?
3. A dia d’avui en quin situació es troba la remodelació del camp de futbol de can Cantó?
Sr. Ruiz: 3. Com ja li va dir en Junta del Patronat, l’obra de can Cantó està adjudicada, i començarà
en breu.
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2. Els equips estan tots ubicats a les instal·lacions, ara de memòria no sap exactament a on, però si
ho vol per escrit li passaran.
13.5.- Sr. Trejo: Sobre el prec del ple anterior, del conveni en la UIB, saber si s’ha avançat amb
aquest sentit, demana que es faci el possible perquè la biblioteca estigui oberta.
Sra. Mayans: A rel del prec del darrer ple, varen estar fent indagacions i la UIB no tenia previst
obrir aquest estiu. El que s’està mirant en aquests moments és intentar obrir, si a la UIB li pareix bé,
intentar obrir la seua biblioteca per les tardes, mitjançant monitors que es contractin.
13.6.- Sra. Cava de Llano: A part que el Sr. Ruiz amablement li vulgui comunicar al Sr. Triguero on
estan els equips de seguretat de les instal·lacions esportives, tendrien que estar visibles i
senyalitzats.
Estan contents de que no estiguem en cap llista que posi en perill el Patrimoni de la Humanitat, és
un guardó molt important que no només es guanyar-lo sinó mantenir-lo.
Hi havia unes premisses que parlaven d’una pantalla vegetal per al transit dels camions, no sap a
que es refereix aquesta pantalla vegetal, els vesins tenen problemes i es queixen per les remors, i
el transit. Tenen prevista alguna cosa, com instar a Autoritat Portuària perquè faci alguna cosa que
ajudi a suportar les obres?
Sr. Rubio: Efectivament tenien una sèrie de prescripcions, una d’elles era presentar un pla de
mobilitat, tant de l’obra com després del funcionament. El de l’obra ja l’han presentat i el coneixen
els tècnics, el de funcionament estaven treballant per presentar-lo, amb el qual sabran el nombre de
vehicles que funcionaran. Tenien una prescripció específica de fer una barrera vegetal per protegir
ses feixes, i està feta.
La Sra. Costa demana si hi ha algú del públic que vulgui intervenir, i així el podrà escoltar abans de
marxar.
Intervé el Sr. Utrilla dient que el dia 25 de juny el Sr. Pizarro va fer unes declaracions en premsa, en
les qual deia que tenia 1.900.000 euros, per pagar als expropiats de la plaça de bous, i venia per
als seus sous.
Sr. Pizarro: Els sous hi són, però a part de vostè hi ha molts altres expropiats i s’està fent la
tramitació conjunta, sap que ha anat a serveis econòmic i que l’Interventor li ha explicat quina era la
situació, l’únic que falta és acabar els tràmits administratius, i el que pretenen és pagar a tots a la
vegada.
Sr. Utrilla, li pareix be la contestació, però a ell el coneix tothom quan el troben pel carrer tots li
pregunten com està el tema i quan cobraran. El que necessita saber és quan cobraran.
Sra. Costa: Ho entenen, però com sap hi ha hagut molts contenciosos que han retardat aquest
expedient. No solament era la necessitat econòmica que l’Ajuntament ja l’havia previst a l’any 2009,
i que ara una vegada dictada sentència, si que prendran en prioritat aquest expedient per resoldre’l
quan abans.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les tretze hores del dia quatre d’agost de
dos mil deu, de la qual se n’estén la present Acta que consta de vint-i-vuit folis que, amb mi el
Secretari, firmen tots els assistents.
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De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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