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O R D R E   D E L   D I A 
 
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
2n Proposta denominació nous carrers. 
3r. Aprovació factures anys anteriors. 
4t. Revisió de preus del contracte del servei de recollida domiciliària de residus urbans, neteja 
viària i transport a l’abocament. 
5è. Acceptació d’Encomana de Gestió a l’Ajuntament per part de la Conselleria d’Educació i 
Cultura del Govern de les Illes Balears publicada en el BOIB de 4 de juny de 2005, i encomana de 
Gestió a  IMVISA. 
6è. Aprovació provisional del pressupost de les obres d’emergència, conduccions de descàrrega 
de BB/TT des del dic de Botafoc a la Instal·lació d’emmagatzematge (entre CLH i la Central 
Tèrmica GESA). 
7è.Modificació contracte per a la prestació del servei de conservació i renovació de l’enllumenat 
públic i monumental del Municipi d’Eivissa. 
8è.Mocions amb proposta d’acord. 
9è. Decrets i Comunicacions. 
10è. Mocions sense proposta d’acord. 
11è. Precs i preguntes. 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 31 DE GENER DE 2006. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-President: 
 
Sr. Xico Tarres Marí 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Pedro Campillo Anton 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Santiago Pizarro Simón 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sra. Carmen Domínguez Arellano 
Sr. Roque López Morcillo 
Sr. Jaime Comas Alemany 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Antonio Prats Costa 
Sr. Antonio Roldán Tenllado 
Sr. Juan José Ribas Méndez 
Sr. Leopold Llombart Bordero 
Sr. Vicente Torres Ramón 
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés 
Sra. Cristina Ferrer Ferrer 
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba 
Sr. Juan Pedro Rodríguez Rodriguez 
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Srs. que falten amb excusa: 
 
Sr. Antonio Arabí Serra 
Sra. María del Pilar Marí Torres 
Sra. Marta Fernández Mauri 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 

ACTA NÚM. 2/06 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia trenta-u de gener de dos mil sis; sota 
la Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Xico Tarrés Marí, es reuneixen els Srs. Regidors 
expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, en primera 
convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària. 
 
 Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu. 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA 
 
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 
 Per unanimitat, s’acorda l’aprovació de l’Acta de la sessió anterior núm. 17/05, ordinària de 
data 28 de novembre. 
 
2n. Proposta denominació nous carrers: 
 
Donat compte de les propostes efectuades per la Presidenta de la Comissió Informativa de 
Promoció Sociocultural i Turisme, del tenor literal següent:  
 
“PROPOSTA DENOMINACIÓ NOUS CARRERS DE CAS SERRES 
Havent-se de denominar dos nous carrers que enllacen amb el carrer de Pius VI del barri de Cas 
Serres. Tenint en compte que les ciutats d’Aranjuez i d’Àvila, ambdues Patrimoni de la Humanitat, 
ens han distingit l’any passat posant el nom de la nostra ciutat a carrers dels seus nuclis urbans, 
pel present propòs denominar aquests dos nous carrers de la següent forma: 
CARRER DE LA CIUTAT D’ARANJUEZ al carrer que dóna al carrer de Pius VI, més a prop del 
carrer Ernesto Ehrenfeld. 
CARRER DE LA CIUTAT D’ÀVILA al carrer que dóna al carrer de Pius VI, més a prop del carrer 
de Marià Villangómez. 
Ciutat d’Eivissa, 20 de desembre de 2005 
LA PRESIDENTA DELEGADA DE LA COMISSIÓ, 
Sgt.: Lurdes Costa Torres”. 
 
“PROPOSTA CANVI DE NOM DE CARRER 
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Havent-se rebut escrit dels propietaris dels solars del polígon 28 de Cas Serres pel que demanen 
que un dels carrers d’aquest polígon sigui denominat “Carrer de Can Casals” amb la finalitat que 
quedi perpetuat el nom de l’antiga finca de Can Casals. 
Fetes les consultes prèvies, s’ha obtingut la següent informació: 

1. Els dos carrers que hi ha a aquest polígon estan designats com a “Carrer del Bisbe 
Beltran” i “Carrer de Juan Alonso Rudián”, des de 1990, a proposta de l’Institut d’Estudis 
Eivissencs el 1981. 

2. A l’oficina de gestió tributària de l’Ajuntament d’Eivissa ens manifesten que al Carrer del 
Bisbe Beltran no hi ha cap persona registrada que satisfaci cap mena d’impost. 

Tenint en compte que als esmentats carrers no hi ha encara cap edificació i s’està iniciant ara la 
urbanització, segons es després de la documentació presentada pels sol·licitants, es proposa: 
Canviar la designació de l’actual Carrer del Bisbe Beltran per “CARRER DE CAN CASALS”, 
continuant amb l’interès d’aquesta regidoria en conservar, tot el que sigui possible, els vells noms 
de les finques o indrets. 
El nom de Carrer del Bisbe Beltran es reservaria per denominar, en el seu moment, un altre carrer. 
Eivissa, 16 de gener de 2006 
LA PRESIDENTA DELEGADA DE LA COMISSIÓ, 
Sgt.: Lurdes Costa Torres”. 
Dictaminades favorablement, per la Comissió Informativa de Promoció Sociocultural i Turisme, per 
unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
3r. Aprovació factures anys anteriors: 
 
3.1.-  Donat compte de l’Informe emès per la Intervenció de Fons, del tenor literal següent: 
“INFORME DE INTERVENCION 
ASUNTO:   EXPEDIENTE DE APROBACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 REALIZADOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO – AÑO 2003 
INFORME DE LA INTERVENCION SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS DE GASTOS POR ACTOS DE CONVERSIÓN ADMINISTRATIVAS. 
Vistas las facturas correspondientes a las Concejalías que posteriormente se detallan, resulta que 
la tramitación de las mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, a efectuar al amparo de lo establecido en el art. 60.2 del 
R.D. 500/1990, para la aprobación y el abono de las facturas que a continuación se detallan: 

 
Nº FACTURA PROVEEDOR IMPORTE ÁREA 
415 POLIGRAS IBERICA SA 1.742,20 ESPORTS 

  
ATENDIDO que las citadas facturas no superan individualmente la cifra máxima establecida para 
los contratos calificados como menores en los artículos 121, 176 y 201 del texto refundido de la 
ley de Contratos de la Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, y en la Base 45ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 
el ejercicio 2005. 
ATENDIDO que  en su momento procedimental los contratos por las obras/servicios prestados 
deberían haberse calificado de menor y haber seguido los trámites previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto, así como lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo. 
Por todo ello y a la vista de los antecedentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del art. 
214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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I N F O R M A 
PRIMERO.-  No le consta a los servicios de esta intervención municipal que se hubiera incoado en 
su momento expediente de aprobación del gasto por los servicios u obras que se indican. 
Se acredita con la firma del concejal correspondiente y/o del técnico competente, de que las obras 
o servicios, que son objeto del presente informe, fueron prestadas y con las formalidades que para 
los mismos prevé el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Que tampoco le consta a esta Intervención que se hubiere efectuado, en el momento 
procedimental oportuno, acto interventor de fiscalización formal del gasto, conforme preveían las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General para el año 2003. 
Se manifiesta, por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a la 
fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre 
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la 
normativa invocada son de su competencia. 
SEGUNDO.-  Que consultadas las bases de datos que soporta el sistema informático a cargo de 
esta Intervención y teniendo en cuenta que no se puede determinar la existencia o no de crédito 
en el momento de la realización ó prestación del servicio contenido en las facturas indicadas, se 
manifiesta la inexistencia de crédito adecuado ó suficiente 31 de diciembre de 2003. 
TERCERO.-  Que el compromiso de gasto que se deriva de las actuaciones anteriores no pueden 
considerarse incluidas en el art. 176.2.b. del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el art. 26.2.b. del R.D. 500/1990. 
CUARTO.-  Que según establecen los artículos 26.2.c) y 60.2 del R.D. 500/1990 debería 
procederse, al reconocimiento extrajudicial de créditos, previa conversión administrativa de las 
actuaciones a efectuar por el órgano administrativo correspondiente y que, en el caso de 
procederse de tal forma, existe consignación suficiente en las partidas correspondientes del 
Presupuesto vigente, tal y como se acredita mediante los documentos RC que se adjuntan al 
expediente. 
QUINTO.-  No obstante lo anterior, debe procederse a la conversión i/o convalidación 
administrativa conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la 
exigencia de responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme 
determina el Real Decreto 429/1933 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 
SEXTO.- Según establece el art. 60.2. del R.D. 500/1990 y la Base 10ª de las de Ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2005, corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación 
expresa e individualizada del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por los actos 
de conversión administrativa y su aplicación al presupuesto vigente de las obligaciones adquiridas 
en ejercicios anteriores, siempre que no se hayan cumplido los trámites preceptivos. 
Eivissa a 30 de desembre de 2005. EL INTERVENTOR, Fdo.  Mario Añibarro Juan, 
Interventor-acctal.”; dictaminat favorablement per la Comissió d’Economia i Hisenda. 
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 

 
3.2.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent: 
“INFORME DE INTERVENCION 
ASUNTO:   EXPEDIENTE DE APROBACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 REALIZADOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO – AÑO 2004 
INFORME DE LA INTERVENCION SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS DE GASTOS POR ACTOS DE CONVERSIÓN ADMINISTRATIVAS. 
Vistas las facturas correspondientes a las Concejalías que posteriormente se detallan, resulta que 
la tramitación de las mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos, a efectuar al amparo de lo establecido en el art. 60.2 del 
R.D. 500/1990, para la aprobación y el abono de las facturas que a continuación se detallan: 
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Nº FACTURA PROVEEDOR IMPORTE ÁREA 
247 POLIGRAS IBERICA 17.149,09 ESPORTS 
FA420097 RICARDO CABALLER SA 2.320,00 PARTIC.CIUDADANA 
FA420069 RICARDO CABALLER SA 3.005,06 PARTIC.CIUDADANA 
100/9003 HERMES LOGISTICA SA 2.716,80 PARTIC.CIUDADANA 
M-04-1597-IBZ MOSECA SA 6.803,52 PARTIC.CIUDADANA 
M-04-1598-IBZ MOSECA SA 3.252,62 PARTIC.CIUDADANA 
343/2/25 AQUALIA SA 2.070,60 MEDI AMBIENT 

  
ATENDIDO que las citadas facturas no superan individualmente la cifra máxima establecida para 
los contratos calificados como menores en los artículos 121, 176 y 201 del texto refundido de la 
ley de Contratos de la Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, y en la Base 45ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 
el ejercicio 2005. 
ATENDIDO que  en su momento procedimental los contratos por las obras/servicios prestados 
deberían haberse calificado de menor y haber seguido los trámites previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto, así como lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo. 
Por todo ello y a la vista de los antecedentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del art. 
214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
I N F O R M A 
PRIMERO.-  No le consta a los servicios de esta intervención municipal que se hubiera incoado en 
su momento expediente de aprobación del gasto por los servicios u obras que se indican. 
Se acredita con la firma del concejal correspondiente y/o del técnico competente, de que las obras 
o servicios, que son objeto del presente informe, fueron prestadas y con las formalidades que para 
los mismos prevé el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Que tampoco le consta a esta Intervención que se hubiere efectuado, en el momento 
procedimental oportuno, acto interventor de fiscalización formal del gasto sobre documento 
contable “RC”, “AD”, conforme preveían las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el 
año 2004. 
Se manifiesta, por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a la 
fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre 
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la 
normativa invocada son de su competencia. 
SEGUNDO.-  Que consultadas las bases de datos que soporta el sistema informático a cargo de 
esta Intervención y teniendo en cuenta que no se puede determinar la existencia o no de crédito 
en el momento de la realización ó prestación del servicio contenido en las facturas indicadas, se 
manifiesta la inexistencia de crédito adecuado ó suficiente 31 de diciembre de 2004 . 
TERCERO.-  Que el compromiso de gasto que se deriva de las actuaciones anteriores no pueden 
considerarse incluidas en el art. 176.2.b. del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el art. 26.2.b. del R.D. 500/1990. 
CUARTO.-  Que según establecen los artículos 26.2.c) y 60.2 del R.D. 500/1990 debería 
procederse al reconocimiento extrajudicial de créditos, previa conversión administrativa de las 
actuaciones a efectuar por el órgano administrativo correspondiente y que, en el caso de 
procederse de tal forma, existe consignación suficiente en las partidas correspondientes del 
Presupuesto vigente, tal y como se acredita mediante los documentos RC que se adjuntan al 
expediente. 
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QUINTO.-  No obstante lo anterior, debe procederse a la conversión i/o convalidación 
administrativa conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la 
exigencia de responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme 
determina el Real Decreto 429/1933 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 
SEXTO.- Según establece el art. 60.2. del R.D. 500/1990 y la Base 10ª de las de Ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2005, corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación 
expresa e individualizada del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por los actos 
de conversión administrativa y su aplicación al presupuesto vigente de las obligaciones adquiridas 
en ejercicios anteriores, siempre que no se hayan cumplido los trámites preceptivos. 
Eivissa a 30 de diciembre de 2005. EL INTERVENTOR, Fdo.  Mario Añibarro Juan, 
Interventor-acctal.” Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Díaz de Entresotos, votaran a favor però demana que desapareixca aquesta norma de 
presentar les factures tant tard. Hi ha factures del 2004 que no estan pressupostades. Això és que 
l’equip de govern no sap fer les coses be i torna a demanar que no passi més. 
Sra. Ferrer: a vegades apareixen factures de l’any 1996 quan ella no hi era i també les porten a 
Ple per a la seua aprovació. Ja li va explicar a la Comissió el que ha passat i quan ells governaven 
passava el mateix. 
Sr. Díaz de Entresotos: no es pot basar en que ells també ho feien. El que han de fer és fer les 
coses be. No vol crear més polèmica només espera que a partir d’ara no torni a succeir. 
Sra. Ferrer: Manifesta que pren nota i li diu que ara les factures es paguen a dos mesos i abans 
es pagaven a nou mesos. 
Sotmés l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
4t. Revisió de preus del contracte del servei de recollida domiciliària de residus urbans, 
neteja viària i transport a l’abocament: 
 
Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent: 
“INFORME DE INTERVENCIÓN  
ASUNTO: REVISIÓN DE PRECIOS AÑO 2005 CANON SERVICIOS DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRANSPORTE AL VERTEDERO Y LIMPIEZA VIARIA DEL 
MUNICIPIO DE EIVISSA. 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
- Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del contrato. 
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
- Art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
Vista la petición formulada por D. Crescenciano Huerta Bahillo, como gerente de la Empresa 
Concesionaria de la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, su transporte al Vertedero y 
Limpieza Viaria del Municipio de Eivissa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES S.A. “CESPA, S.A.”, donde se solicita la revisión de precios del canon para el año 
2005, esta Intervención emite informe en base a los siguientes 

ANTECEDENTES 
PRIMERO.- Que el Art. 55, apartado primero del Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas que sirvió de base para  la adjudicación del concurso del servicio contempla la 
revisión atendiendo a los conceptos de : amortización y financiación, combustibles y lubricantes, 
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impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.), personal y resto de conceptos considerados en la 
valoración inicial del proyecto. 
SEGUNDO.- Que el mismo Art. 55 del Pliego de Condiciones, en su apartado segundo, establecía 
que el licitador debía aportar en su oferta un desglose detallado de cada uno de los servicios a 
prestar, a efectos de aplicación de las fórmulas de revisión. 
TERCERO.- Que según lo establecido en el Art. 55 del Pliego de Condiciones, en su apartado 
cuarto, los índices utilizados para la revisión de precios, serán los que se establezcan por los 
contratos del estado, publicados por el Boletín Oficial del Estado, o por otros similares propuestos 
por el contratista y aprobados por el Ayuntamiento. 
CUARTO.- Que según consta en la oferta presentada por la empresa adjudicataria, la revisión de 
precios se realizará mediante la aplicación de los precios de adjudicación antes del I.V.A., del 
coeficiente resultante de la fórmula polinómica que en la misma se indica. 
QUINTO.- Que el canon que viene percibiendo la empresa durante el año 2004, aprobado por el 
Pleno de la Corporación en sesión de fecha 29 de abril de 2004, asciende a la cantidad de TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y DOS EUROS (3.821.082,00 Eur), 
según el siguiente desglose: 
Canon a partir 01-01-2004: 3.491.157,17 Eur x 1,0229 = 3.571.104,67 Eur 
7% IVA          249.977,33 Eur 
Total Canon año 2004     3.821.082,00 Eur 
SEXTO.- Que en Sesión Plenaria de la Corporación de fecha 31 de enero de 2005 se aprobó la 
modificación del contrato de referencia resultando un canon anual para el año 2005 que asciende 
a la cantidad de CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (4.027.241,00 Eur). 
Que el importe de la modificación aprobada en dicha Sesión Plenaria asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(206.159,40 Eur), desglosada de la siguiente forma: 
Base imponible 192.672,34 Eur 
7% IVA    13.487,06 Eur 
Total modificación 206.159,40 Eur 
SÉPTIMO.- Que en Sesión Plenaria de la Corporación de fecha 28 de noviembre de 2005 se 
aprobó el cambio de denominación de la empresa adjudicataria del contrato por fusión de la 
misma a CESPA, “Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares”, con CIF número 
A82741067. 
En base a todos los antecedentes expuestos anteriormente, esta Intervención  

INFORMA 
PRIMERO.-  Que de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el canon para el 
ejercicio 2004 procede revisarse mediante la aplicación de la siguiente fórmula polinómica: 

K = 0,6944 X Ht / Ho + 0,0237 x Et / Eo + 0,1921 x IPCt / IPCo + 0,0898 
K = Coeficiente revisión a aplicar al último canon aprobado. 
H = Coste real del personal. 
E = Media de los precios del carburante durante el año 2004. 
IPC = Índice de Precios al Consumo año 2004 
O = Fecha última revisión. 
T = Fecha de la revisión. 
Siendo las variables a aplicar en el cálculo del coeficiente correspondientes al año 2004 las 
siguientes: 
Ht = 103,20 
Ho = 100,00 
Et = 0,7694 
Eo = 0,7321 
IPCt = 103,20 
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IPCo = 100,00 
Aplicando en la fórmula polinómica las variables anteriores, resulta un coeficiente para el ejercicio 
2004 de 1,0296. 
Que teniendo en cuenta el coeficiente de revisión resultante para el ejercicio 2004, esta 
Intervención entiende que procede la revisión del canon aprobado para el ejercicio 2005, según el 
siguiente detalle: 
Canon Enero-Diciembre 2005 
3.571.104,67 Eur x 1,0296 = 3.676.809,37 Eur 
Canon Ampliación Marzo-Diciembre 2005 
192.672,24 Eur x 1,0296 =    198.375,34 Eur 
Revisión 10 meses = 198.375,34 Eur – 192.672,24 Eur = 5.703,10 Eur / 12 x 10 = 4.752,58 Eur 
Total canon ampliación año 2005 = 192.672,24 Eur + 4.752,58 Eur = 197.424, 82 Eur. 
SEGUNDO.- Que teniendo en cuenta todos los cálculos efectuados en el apartado anterior, esta 
Intervención entiende que procede la aprobación de la revisión de precios del canon 
correspondiente al ejercicio 2005, según el siguiente detalle: 
Canon Enero-Febrero 2005 
Base imponible...........................................................3.676.809,37 Eur / año 
7% IVA ..........................................................................257.376,66 Eur / año 
Total canon ..............................................................3.934.186,02 Eur / año 
Canon a partir del 1 de marzo de 2005 
Base imponible...........................................................3.676.809,37 Eur / año 
Base imponible ampliación............................................197.424,82 Eur / año 
Total Base imponible..................................................3.874.234,19 Eur / año 
7% IVA ..........................................................................271.196,39 Eur / año 
Total canon ..............................................................4.145.430,58 Eur / año 
TERCERO.- Que en consecuencia los atrasos correspondientes al ejercicio 2005, una vez 
aplicada la revisión de precios ascienden a CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (117.341,65 Eur), desglosados 
de la siguiente forma: 
- Atrasos canon Enero-Febrero 2005.......................................18.850,67 Eur 
- Atrasos Marzo-Diciembre 2005..............................................98.490,98 Eur 
- Total atrasos año 2005 ..................................................... 117.341,65 Eur 
CUARTO.- Que esta Intervención informa que existe consignación suficiente en el Presupuesto 
General de la Corporación en la partida 442 22700 Limpieza y Aseo basuras y limpieza viaria por 
importe de CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS (117.341,65 Eur) para atender el gasto que representa la revisión de 
precios . 
QUINTO.- Que el crédito presupuestario es el adecuado a las obligaciones de contenido 
económico que se derivan del expediente intervenido, correspondiendo la competencia para 
aprobar la revisión de precios al Pleno de la Corporación. 
Que en base a todo lo expuesto anteriormente, esta Intervención entiende que procede la 
aprobación por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Aprobar la revisión de precios del canon del servicio a partir del año 2005, según el 
siguiente detalle: 
Canon Enero-Febrero 2005 
Base imponible...........................................................3.676.809,37 Eur / año 
7% IVA ..........................................................................257.376,66 Eur / año 

Total canon ...........................................................3.934.186,02 Eur / año 
Canon a partir del 1 de marzo de 2005 
Base imponible...........................................................3.676.809,37 Eur / año 
Base imponible ampliación............................................197.424,82 Eur / año 
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Total Base imponible..................................................3.874.234,19 Eur / año 
7% IVA ..........................................................................271.196,39 Eur / año 
Total canon ...........................................................4.145.430,58 Eur / año 
SEGUNDO.- Aprobar el abono a la empresa concesionaria CESPA S.A. de los atrasos 
correspondientes al ejercicio 2005 que ascienden a CIENTO DIESIETE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA YCINCO CÉNTIMOS (117.341,65 Eur). 
No obstante, el Pleno de la Corporación, con su superior criterio resolverá lo que estime 
pertinente. Eivissa, 24 de enero de 2006. EL INTERVENTOR, Fdo: Mario Añibarro Juan, 
Interventor Acctal.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Toni Prats: Vol incidir en què cada any pugen els preus que es paguen a CESPA i que aquest 
sous no es veuen reflectits en la neteja de la ciutat, demana que facin el convenient perquè millori 
l’estat de neteja en què es troba la ciutat. 
Sra. Ferrer: manifesta que l’únic que du a Ple és una revisió de l’IPC prevista en una clàusula del 
contracte i que per tant s’ha de complir. 
Sr. Toni Prats: està d’acord amb el compliment del contracte, però també s’ha de dir que és una 
vergonya que la ciutat no estigui neta amb els sous que s’estan pagant. 
Intervé l’Alcalde manifestant que estaria bé que un dia fessin un debat sobre la neteja del municipi 
i es donarien compte que en comparació amb altres municipis l’estat de neteja d’Eivissa és 
correcta. 
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
5è. Acceptació d’Encomana de Gestió a l’Ajuntament per part de la Conselleria d’Educació i 
Cultura del Govern de les Illes Balears publicada en el BOIB de 4 de juny de 2005, i 
encomana de Gestió a  IMVISA: 
 
Donat compte de la Memòria justificativa i proposta d’acord persentada, del tenor literal següent: 
“MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN 
EFECTUADA POR LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA MEIDANTE CONVENIO 
PUBLICADO EN ELBOIB Nº 85 DE 4 DE JUNIO DE 2005 PARA LA CONSTRUCCIÓN O 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE EIVISSA. 
En fecha 4 de junio de 2005 se publicó en el BOIB el acuerdo del Consell de Govern de fecha 20 
de mayo de 2005 en el cual se aprueba el convenio para la construcción o reforma y ampliación 
de centros docentes en nuestro municipio. 
En el citado convenio se encomienda al Ayuntamiento de Eivissa la construcción de un centro 
educativo en la Calle Murcia y la reforma del centro de Sa Bodega. Consta también en el 
Convenio, la construcción de un aparcamiento subterraneo en el subsuelo del solar de la Calle 
Murcia. 
Considerando que subsisten los motivos de interés público que motivaron el acuerdo del pleno de 
30 de marzo de 2005 en relación a las mismas actuaciones, y considerando que la sociedad 
municipal al denominado proyecto “Eivissa Centre” se propone al Pleno Municipal, previos 
informes de Secretaria i Intervención, la adopción del siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Aceptar la encomienda de gestión acordado por el Consell de Govern de les Illes 
Balears a propuesta del Conseller d’Educación y cultura el 27 de mayo de 2005 que consta en el 
Convenio publicado en el BOIB núm. 85 de 4 de junio de 2005, consistente en la realización de las 
obras del nuevo CP Sa Graduada en la parcela de Sa Colomina, la ampliación y reforma del CP 
Sa Bodega que pasará a ser un centro de personas adultas (CEPA) y la construcción de un nuevo 
centro Sa Bodega en la Calle Murcia. 
SEGUNDO.- Encargar a la sociedad municipal IMVISA la ejecución de las mencionadas 
actuaciones, así como la realización de las actuaciones tendentes para la construcción de un 
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aparcamiento subterraneo en el solar de la Calle Murcia, cuya forma concreta de explotación 
deberá ser acordada por el Pleno de la Corporación. 
Eivissa a 24 de Enero de 2005. EL ALCALDE ACCTAL. Fdo. Pedro Campillo Antón.”; i vistos els 
informes emesos per Secretaria i per la Intervenció de Fons, dictaminat favorablement per la 
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sra. Virtudes Marí: no entén ben bé el que s’està aprovant i el que veu és que segueix sense 
aprovar-se el conveni amb Educació, el que aconsegueixen amb això és endarrerir les obres i no 
fer les escoles. El que ha de fer l’Ajuntament és posar a disposició de la Conselleria d’Educació 
solars per a la construcció de centres educatius. Els Serveis Jurídics els hi han explicat que és 
una passa prèvia a la signatura del Conveni amb Educació, confien que així sigui i manifesta que 
s’abstendran. 
Sr. Pedro Campillo: és una qüestió tècnica dels Serveis Jurídics. S’acorda que sigui l’empresa 
pública la que s’encarregui dels tràmits per a l’execució dels centres educatius i no compren com 
la Sra. Marí no ho entén i el Conseller d’Educació ho ha entès perfectament. És tot per fer els 
col·legis a la ciutat i no entén perquè s’abstén. 
Sra. Virtudes Marí: li encantaria que duguessin al Ple cessions de solars per fer escoles. Les 
actuacions de Sa Bodega i carrer Múrcia ja estaven en el conveni, i ara el que es discuteix com 
s’ha d’encarregar l’obra. 
Sr. Pedro Campillo: ja sap que el carrer Múrcia i la reforma de Sa Bodega estaven en el Conveni, 
però quan ho varen veure els serveis jurídics varen dir que no es pot fer tal i com diu el Conveni 
aprovat per Educació, i ara s’intenta fer el possible perquè es pugui dur a terme el previst en el 
Conveni. Demana a la Sra. Marí que col·laborin  
Sotmès l’assumpte a votació, s’acorda la seua aprovació, amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, 
Campillo, Pizarro, Torres, Roldán, López, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i 
l’abstenció dels Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Ribas, Comas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer i 
Domínguez. 
 
6è. Aprovació provisional del pressupost de les obres d’emergència, conduccions de 
descàrrega de BB/TT des del dic de Botafoc a la Instal·lació d’emmagatzematge (entre CLH i 
la Central Tèrmica GESA): 
Donat compte del pressupost de les obres d’emergència de “Conduccions de descàrrega de 
BB/TT  del del dic de Botafoch a la instal·lació d’emmagatzematge (CLH) i a la central tèrmica 
(GESA), i vista la proposta d’acord, del tenor literal següent: 
“PROPOSTA AL PLE 
Havent-se iniciat mitjançant provisió de l’alcaldia de data 29 de desembre de 2005 expedient per a 
l’aprovació provisional de les obres d’emergència de conduccions de descàrrega de BB/TT des de 
el dic de Botafoch fins a les centrals CLH  i GES, de conformitat als Informes del Serveis Tècnics 
de 31 d’octubre de 2005 i dels Serveis Jurídics de 9 de desembre de 2005. 
Vistos els informes d’Intervenció i Secretaria de data 30 de desembre de 2005 i 9 de gener de 
2006 respectivament es PROPOSA al Ple de la Corporació el següent ACORD: 
PRIMER: Aprovar de forma provisional el pressupost de les obres d’emergència “Conducciones 
de descarga de BB/TT desde el dique de Botafoch a la instalación de almacenamiento (CLH) y a 
la central térmica (GESA), valorat amb tres milions cinc-cents trenta-set mil quatre-centes setanta-
set euros amb dotze cèntims (3.537.477,12 Eur.). El pressupost tindrà la consideració de 
provisional fins que es determini la quantia exacta del valor de les obres de conformitat al previst a 
la clàusula 8ª del Conveni de col·laboració de “Ejecución del proyecto de obra civil para la 
conexión de las líneas para el suministro de combustible, entre el dique Botafoch y las respectivas 
instalaciones de recepción” aprovat en sessió plenària de data 28 d’abril de 2005. 
SEGON: Que es notifiqui el present acord a COPISA, CLH i GESA. 
Eivissa, 19 de gener de 2006. Fdo.: Antonio Roldán Tenllado. Regidor de Vies Públiques.”;  
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Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sra. Virtudes Marí: s’ha de desenrrocar una situació greu i per això votaran a favor perquè no hi 
ha altre solució. Creu que aquesta obra és un exemple de com no s’han de fer les obres. És l’obra 
més complicada que ha fet mai l’Ajuntament segons l’Arquitecte Municipal director d’aquestes. Els 
va sorprendre perquè les obres no havien anat a Ple i això va ser perquè es varen adjudicar 
mitjançant un Decret d’emergència a causa de la greu situació que tots recordem. Es va adjudicar 
en base a un projecte de 2003 i l’empresa havia de presentar un pressupost en posterioritat, o 
sigui que es va contractar sense saber el preu. El problema és que ara l’empresa no està d’acord 
amb els preus del projecte de 2003 i diuen que val el doble quan l’obra ja està feta. Això ho hauria 
de pagar GESA i CLH i per això demana que facin les acciones necessàries a fi de que aquestes 
grans empreses paguin i no tenguin que pagar els ciutadans del municipi. És un problema gros i 
està d’acord en què es pregui aquest acord provisional perquè l’empresa constructora pugui 
cobrar. 
Sr. Toni Roldán: no entén perquè canvia tan d’opinió amb el que va manifestar a la Comissió, està 
decebut perquè està fent política d’un tema que la Comissió va entendre perfectament i fins i tot 
es va oferir per intercedir entre el Consell, GESA i CLH. No entén perquè discuteix sobre el tema., 
doncs ja sap que les obres es varen adjudicar d’emergència i que el decret deia que l’empresa 
havia de presentar un pressupost i això és que s’aprova perquè l’empresa pugui continuar 
treballant. A la vegada estan treballant perquè sigui CLH i GESA qui pagui el que els hi correspon. 
Sra. Virtudes Marí: s’ha de ser conscient de que hi ha un problema important i li vol comunicar que 
ja ha fet la gestió que va dir i ha posat el tema en coneixement del Conseller d’Indústria. No entén 
perquè s’ha tardat tant en aprovar el pressupost i això vol dir que no han fet la feina com tocava i 
per això hi ha el problema. Està d’acord que qui no té que pagar és l’Ajuntament sinó GESA i 
CLH, manifesta que votarà a favor i desitja que no surti perjudicat l’Ajuntament ja que el tema 
segur que acabarà als Jutjats. 
Intervé el Sr. Alcalde manifestant que vol agrair que els recolzi però que creu que el que vol és 
deixar malament a l’Ajuntament. No és cert que hagin fet les coses malament i no hagin fet els 
deures, Autoritat Portuària sempre deia que les seues obres estaven acabades i no era veritat, 
només s’ha de veure que al dic de Botafoc ho estan fent tot ara, està clar que el que tenia que fer 
les obres abans era Autoritat Portuària. Hi ha un problema amb GESA i CLH que suministren a 
tota l’illa i el lògic seria que una institució supramunicipal ajudés a les negociacions. El Consell 
s’ha desentès d’això i no s’ha rebut cap ajuda. Reitera que no és cert que s’hagin retardat les 
obres per culpa de l’Ajuntament i demana que si volen col·laborar que col·laborin però que no 
intentin carregar el mort només a l’Ajuntament. 
Sr. Toni Roldán: totes les obres tenen dos visions pressupostàries, també quan governava el 
Partit Popular i per això no es pot dir que hi hagi una mala gestió. 
Sotmès l’assumpte a votació per unanimitat s’acorda l’aprovació de la proposta presentada. 
 
7è. Modificació contracte per a la prestació del servei de conservació i renovació de 
l’enllumenat públic i monumental del Municipi d’Eivissa: 
 
Donat compte de la proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
CONSERVACIÓ I RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I MONUMENTAL DEL MUNICIPI 
D’EIVISSA. 
Vista la memòria justificativa de la necessitat de modificació del contracte per a la prestació del 
servei de conservació i renovació de l’enllumenat públic i monumental del municipi d’Eivissa, 
realitzada com a conseqüència dels informes tècnics que consideren necessària l’urgent execució 
de determinades obres que consten al Pla Director d’Enllumenat públic del municipi d’Eivissa, 
aprovat pel Ple de la Corporació el dia 28 de juliol de 2005. 
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Vistos els informes emesos al respecte de la modificació proposada, per la Secretaria General de 
l’Ajuntament en data 26 de gener de 2006 i per la Intervenció de fons en data 27 de gener de 
2006. 
Havent-se donat audiència de la proposta de modificació a la concessionària MOSECA, en virtut 
del previst a l’article 65 de la Llei de Contractes de l’Estat i a l’article 27 del Plec de condicions que 
regeix la prestació integral del servei de conservació i renovació de l’enllumenat públic i 
monumental del municipi d’Eivissa i considerant que és urgent procedir a la realització de les 
obres que consten als Informes dels Servei Tècnics de data 28 de novembre de 2005 i 16 de 
gener de 2006 a fi de garantir el bon funcionament i la seguretat del servei d’enllumenat es 
PROPOSTA al Ple de la Corporació: 
PRIMER.- Modificar el contracte per a la prestació integral del servei de conservació i renovació 
de l’enllumenat públic i monumental del municipi d’Eivissa, encarregant a la empresa 
concessionària Moseca S.A., l’execució immediata de les obres recollides al Pla Director 
d’enllumenat de la ciutat d’Eivissa i que consten especificades al informe dels Serveis Tècnics 
Municipals 19/06 de 16 de gener de 2006 per un import total màxim de 3.010.895,29 Euros. 
SEGON.- Requerir a la empresa concessionària Moseca S.A. a fi de que en el termini màxim d’un 
mes presenti el projectes relatius a les obres citades a l’anterior apartat als efectes d’aprovació, si 
s’escau, per part de l’Ajuntament. 
TERCER.- En el supòsit que una vegada presentats els citats projectes i aprovats per 
l’Ajuntament, el cost dels mateixos no sigui el que consta al Pla Director d’enllumenat aprovat pel 
Ple de la Corporació, el preu de la modificació del contracte serà la resultant dels projectes 
aprovats. 
QUART.- A fi de garantir l’equilibri econòmic de la concessió, les obres encarregades 
s’amortitzaran en la forma prevista a l’Informe d’Intervenció de Fons de data 27 de gener de 2006. 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per tal de que pugui subscriure la documentació que calgui per a 
l’efectivitat del present acord. 
Eivissa a 27 de gener de 2006. L’ALCALDE ACCTAL. Sgt. Pedro Campillo Antón.”. 
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
Intervencions: 
Sr. Toni Prats: volen que l’empresa concessionària faci unes obres a pagar fins l’any 2006 quan 
s’acaba el contracte al 2006. Considera que s’ha de justificar la urgència i la necessitat de les 
obres tal com diuen l’Interventor i el Secretari. Els informes tècnics que justifiquen la urgència 
diuen que hi ha mancances de seguretat i que s’ha de millorar l’enllumenat municipal. Respecte a 
les deficiències de seguretat hi està d’acord però si mirem el Pla Director d’Il·luminació d’un total 
de 19 actuacions només ni ha 3 que siguin per solventar la seguretat de les persones. Les altres 
són pels monuments, abans de votar sol·licita que li expliqui en què basa la urgència de l’actuació 
respecte als monuments. Respecte al tema de seguretat el contracte de MOSECA a l’art. 20 
descriu els treballs que ha de realitzar que afectin a la seguretat de les persones i això va inclòs 
dins del cànon, demana votar per separat les obres de seguretat i les dels monuments. 
Sr. Toni Roldán: el que es dur a Ple és la modificació del contracte i per tant no es pot votar per 
separat. Ell fa el que diuen els tècnics i en aquest cas hi ha dos tècnics que li han dit que hi ha 
una sèrie d’obres urgents i que ell en fa cas, a més a més la clàusula 27 del contracte vigent 
permet fer la modificació i si ho diuen els tècnics evidentment s’ha de fer. 
Sr. Toni Prats: els tècnics diuen que es urgent reparar algunes de les zones, però no li ha explicat 
la urgència d’il·luminar els monuments de la ciutat, quan és lo més abundant. Sembla una 
actuació encoberta per afavorir a una empresa que se li acaba el contracte l’any que ve. Demana 
si no es pot esperar a què es faci el concurs i considera que aprofiten per barrejar petites 
actuacions relatives a la seguretat amb l’enllumenat municipal que és el mes costós. No diu que 
no estigui bé però considera que no queda demostrada la urgència. Votaria a favor del encaminat 
a millorar la seguretat de la ciutat però no a favor de canviar l’enllumenat de la ciutat d’aquesta 
forma. 
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Sr. Toni Roldán: li sembla que el Sr. Prats no ha llegit els informes dels tècnics que diuen que són 
urgents les obres de dins del casc històric i que no es poden fer a l’estiu, només es fan els 
monuments inclosos dins la zona del Patrimoni de la Humanitat perquè estan obsolets i si així ho 
diuen els tècnics ell no ho posarà en dubte, li vol comunicar que la resta d’actuacions previstes en 
el Pla Director d’Il·luminació les assumirà el nou concessionari en el procediment de licitació que 
pròximament s’obrirà. 
Sotmès l’assumpte a votació, s’acorda la seua aprovació, amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, 
Campillo, Pizarro, Torres, Roldán, López, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i en 
contra dels Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Ribas, Comas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer i 
Domínguez. 
 
8è. Mocions amb proposta d’acord: 
 
8.1.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 
“Según lo establecido en el artículo 91.4 del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, el GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO D’EIVISSA, y en su nombre y representación 
Jaime Fernando Comas Alemany, como concejal miembro del mismo, somete al Pleno de la 
Corporación la siguiente MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Vistas las malas practicas de actuación llevadas a cabo por el equipo de gobierno referentes a la 
compra de material de merchandising y publicidad promocional de nuestra ciudad así como en lo 
referente a patrimonio de la humanidad, en que se han tenido que aprobar por el Pleno de la 
Corporación facturas que no habían pasado la tramitación legal pertinente y dado que, estamos 
de acuerdo en la necesidad de la compra de dicho material pero no en la forma de hacerlo, el 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA propone: 

PROPUESTA DE ACUERDO 
QUE SE CONVOQUE EL OPORTUNO CONCURSO PUBLICO PARA LA COMPRA DE DICHO 
MATERIAL. Jaime Fernando Comas Alemany. Concejal del GRUPO POPULAR.”. 
Defensada la seua urgència pel Sr. Comas, s’acorda procedir al seu debat. 
Intervencions: 
Sr. Jaume Comas: la moció té a veure amb l’aprovació de les anteriors factures per part del Ple 
que superaven la quantia dels contractes menors. Ara se li han facilitat noves mostres de material 
i seria adient fer una relació del material que volen i que surti a concurs i d’aquesta forma evitar el 
que va passar el mes de desembre passat. Per això proposa un concurs públic. 
Sra. Lurdes Costa: li comunica que el seu grup no farà el que fa el Consell Insular de retirar les 
mocions que ja s’han tractat altres vegades. Considera que la moció és ofensiva des de bon 
principi. El que el Sr. Comas ha dit ja se’ls hi va avisar el primer dia pel Sr. Interventor i faran el 
concurs quan així ho diguen els tècnics. 
Sr. Jaume Comas: confirma el que diu l’escrit ja que hi ha hagut mala pràctica i s’ha ignorat el 
principi de lliure concurrència. Si tot es compra a la mateixa empresa, segons les necessitats, el 
que han de fer és saber ben bé el que volen i treure el concurs i així no passaria el que passa 
cada any que els tècnics els han de renyar. Està d’acord que el material s’hagi de comprar però 
que el comprin bé. 
Sra. Lurdes Costa: manifesta que complirà les normes i degut a la redacció que es dóna a la 
moció la votarà en contra ja que a més és innecessària. Reitera que són diferents empreses les 
que es varen contractar el que passa és que és la mateixa dissenyadora. 
Sotmesa a votació és desestimada amb els vots en contra dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro, 
Roldán, López, Torres, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor dels Srs. Prats, 
Díaz de Entresotos, Ribas, Comas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer i Domínguez. 
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 9è. Decrets i Comunicacions: 
 
9.1.-Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució 
del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, dins del vigent 
Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent: 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 
PARTIDES A INCREMENTAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
432-22706 Estudis i treballs tècnics urbanisme......................... 30.000,00
 TOTAL 

INCREMENTS...................................................... 
30.000,00

 

PARTIDES A MINORAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
442-22700 Recollida fems i neteja viària....................................... 30.000,00
 TOTAL 

INCREMENTS...................................................... 
30.000,00

 

L’import dels crèdits que es pretenen minorar és igual al dels crèdits que s’incrementen, 

mantenint-se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 12 de desembre de 2005. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Letizia Unzain Tarantino, Secretària Acctal.”; 
dictaminat per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar 
assabentats. 
 
9.2.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- Vist l’expedient relatiu a les modificacions de crèdit dins del vigent Pressupost de la 
Corporació per a 2005. Considerant que segons certifica el Sr. Interventor, l’expedient compleix el 
que disposen l’article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la LRHL, 
l’article 39 del RD 500/90 de 20 d’abril, i les Bases d’Execució del Pressupost General d’aquesta 
Corporació per a l’exercici de 2005. 
Procedeix aprovar l’expedient, incrementant-se els crèdits de les partides de despeses del 
Pressupost Ordinari vigent que es relacionen, i que tenen caràcter d’ampliables. 
Partida ampliable Crèdit pressupostari Ampliació                Crèdit 
vigent pressupost inicial + ampliacions aprovada                   total 
------------------------ --------------------------- -------------                ------- 
1211-83000  1,00                  163.353,54        163.354,54 
222-22707  370.000,00                    53.500,00        423.500,00 
446-22709  305.000,00                  104.500,00        409.500,00 
611-22707  600.000,00                             0,00        600.000,00 
TOTAL AMPLIACIONS....................................................                      321.353,54 
============================================================== 
Introduint-se en el Pressupost d’ingressos les següents modificacions: 
Concepte Pressupost                      Previsió Pressupost                 Increment                  Total 
Ingressos afectats                           inicial + ampliacions                consignació              consignació 
----------------------------                      ---------------------------                ----------------              ---------------- 
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83000                                              1,00                 163.353,54                163.354,54 
31004                                   345.000,00                   53.500,00                398.500,00 
39101                                1.080.000,00                 104.500,00             1.184.500,00 
392                                   150.000,00                            0,00                150.000,00 
393                                     45.000,00                            0,00                  45.000,00 
TOTAL IGUAL A LES AMPLIACIONS                                          321.353,54 
========================================================== 
Sent aquesta resolució ferm i executiva, sense necessitat d’ulteriors tràmits, per tant es procedirà 
per part dels Serveis Econòmics a introduir les modificacions de crèdits, amb efectes immediats. 
Eivissa, 30 de desembre de 2005. L’ALCALDE, Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Alcaldessa Acctal. En 
don fe, LA SECRETÀRIA, Sgt.: Letizia Unzain Tarantino, Secretària Acctal.”; dictaminat per la 
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
9.3.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució 
del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, dins del vigent 
Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent: 
 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 
PARTIDES A INCREMENTAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
111-22601 Atencions protocolàries òrgans govern...................... 25.364,00
111-22608 Despeses viatges òrgans govern.............................. 4.054,00
111-230 Dietes bodes òrgans govern..................................... 575,00
1210-214 Reparació material transport admó.general................ 1.206,00
1210-22000 Material oficina admó.general............................. 12.442,00
1210-22001 Premsa, revistes i llibres admó.general.................. 827,00
1210-22104 Subministrament vestuari admó.general................ 59,00
1210-22201 Comunicacions postals admó.general................... 6.592,00
1210-224 Assegurances admó.general............................... 5.601,00
1210-22602 Publicitat i propaganda admó.general.................... 9.782,00
1210-22603 Despeses jurídiques admó.general.......................... 9.700,00
1210-22608 Despeses viatges admó.general........................... 5.230,00
1210-22705 Despeses diverses eleccions................................ 3.648,00
1210-22707 Treballs altres empreses admó.general.................. 4.970,00
 TOTAL INCREMENTS..................................... 90.050,00

 
PARTIDES A MINORAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
111-100 Retribucions bàsiques òrgans govern.................... 6.970,00
111-110 Retribucions personal eventual gabinet................. 16.550,00
111-120 Retribucions bàsiques func.òrgans govern............. 13.250,00
111-121 Retribucions complementàries òrgans govern......... 7.550,00
1210-120 Retribucions bàsiques admó.general..................... 21.980,00
1210-121 Retribucions complementàries admó general............ 19.380,00
1210-150 Productivitat admó.general.................................... 4.370,00
 TOTAL MINORACIONS...................................... 90.050,00
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L’import dels crèdits que es pretenen minorar és igual al dels crèdits que s’incrementen, 
mantenint-se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 30 de desembre de 2005. L’ALCALDE, Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Alcaldessa Acctal. En 
don fe, LA SECRETÀRIA, Letizia Unzain Tarantino, Secretària Acctal.”; dictaminat favorablement 
per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
9.4.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat d’anul·lació de generació de crèdits per ingressos, per 
import de TRETZE MIL SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS (13.070,28 €),  dins del 
vigent Pressupost Ordinari per a l’any 2005. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es minoren no tenen naturalesa tributària, existint evident 
relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en l’expedient, vinc 
en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents 
modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos varen generar crèdits, i els que s’han de disminuir són el corresponents a la 
subvenció de la CABI per la implantació de l’Agenda Local 21, i pressupostàriament suposen una 
modificació de l’estat d’ingressos del Pressupost vigent, minorant-se ingressos de la següent 
manera: 
PARTIDA INGRESSOS                                  PREVISIÓ           IMPORT DE LA TOTAL 
                                                                       INICIAL+MOD      MODIFICACIÓ       PRESSUPOST 
--------------------------------                                --------------------     ----------------------      -------------------- 
145513                                                                  18.000,00           - 13.070,28                4.929,72 
                                                                                                  --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS.........................               - 13.070,28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT          CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- --------------           ----------- 
4450-22707                                                  46.710,00                -13.070,28          33.639,72 
   -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS...........................................................................................- 13.070,28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
Eivissa, 30 de desembre de 2005. L’ALCALDE, Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Alcaldessa Acctal. 
Davan meu, LA SECRETÀRIA, Sgt.: Letizia Unzain Tarantino, Secretària Acctal.”; dictaminat 
favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar 
assabentats. 

 
9.5.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució 
del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, dins del vigent 
Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent: 
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M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 

 
PARTIDES A INCREMENTAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
111-15100 Gratificacions òrgans govern................................. 1.377,90
1210-15100 Gratificacions admó.general................................. 9.045,66
1211-150 Productivitat personal.............................................. 118,12
1211-16204 Acció social personal funcionari...............................     22.222.87
1213-121 Retribucions complementàries premsa....................... 0,12
1213-150 Productivitat premsa.................................. 13,63
1213-16000 Seguretat Social funcionaris premsa....................... 172,62
222-15100 Gratificacions policia.............................................. 40.596,87
3133-16000 Seguretat social funcionaris PPB............................ 576,25
3133-16001 Seguretat social laboral PPB............................... 5.002,00
3222-14100 Altre personal formació ocupacional................... 3.362,42
432-15100 Gratificacions urbanisme.............................. 424,37
433-15100 Gratificacions parcs i jardins....................... 2.775,09
434-150 Productivitat enllumenat.................................. 0,01
443-150 Productivitat cementiris....................................... 151,43
443-15100 Gratificacions cementiris..................................... 2.371,39
443-16001 Seguretat social laboral cementiris...................... 2.101,00
4450-150 Productivitat medi ambient..................................... 216,56
4450-16000 Seguretat social funcionaris medi ambient............... 621,00
4450-16001 Seguretat social laboral medi ambient...................... 410,00
4511-15100 Gratificacions cultura............................................ 658,86
4514-150 Productivitat Can Ventosa................................... 22,70
4514-15100 Gratificacions Can Ventosa..................................... 1.674,36
454-15100 Gratificacions arxiu/biblioteca................................. 2.821,98
511-15100 Gratificacions vies públiques............................. 2.906,16
611-15100 Gratificacions admó.financera................................... 9.281,43
622-150 Productivitat mercats......................................... 36,37
624-13000 Personal laboral canera..................................... 0,13
624-150 Productivitat canera................................................ 81,79
624-15100 Gratificacions canera............................................. 2.685,06
624-16000 Seguretat social canera......................................... 1.556,41
 TOTAL INCREMENTS....................................... 113.284,56

 
PARTIDES A MINORAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
222-120 Retribucions bàsiques policia.................................. 50.000,00
222-16000 Seguretat social policia...................................... 20.000,00
3224-14100 Altre personal servei orientació................................ 3.362,42
611-120 Retribucions bàsiques admó.financera...................... 30.000,00
611-121 Retribucions complementàries admó.financera............. 9.922,14
 TOTAL INCREMENTS.................................... 113.284,56

 
L’import dels crèdits que es pretenen minorar és igual al dels crèdits que s’incrementen, mantenint-
se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 19 de desembre de 2005. L’ALCALDE, P.D., Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora 
Delegada. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Letizia Unzain Tarantino, Secretària Acctal.”; 
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dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
s’acorda quedar assabentats. 

 
9.6.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos, per import de CENT 
SEIXANTA-NOU MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS 
(169.152,79 €), dins del vigent Pressupost Ordinari per a l’any 2005. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, 
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en 
l’expedient, vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les 
següents modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de donatiu de La Caixa per les festes de 
Nadal, venda entrades Can Ventosa, venda catàlegs postals antigues, subvenció CAIB projecte 
Immigrants, i les aportacions de la CAIB i del Fons Social Europeu als Equals E-Crea, IB-Envol i 
Temps Treball i Oci, i pressupostàriament suposen una modificació de l’estat d’ingressos del 
pressupost vigent, originant-se ingressos de la següent manera: 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ    PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ----------------------  -------------------- 
139910  1,00                     4.500,00                4.501,00 
139911                                                               78.587,80                   10.610,00              89.197,80 
139921  4.444,00                    1.130,00                 5.574,00 
145500  217.000,00                  60.000,00             277.000,00 
1045516                                                  0,00                  22.503,01               22.503,01 
145517  0,00                    3.806,49                 3.806,49 
145518  0,00                    1.625,24                 1.625,24 
1490  1,00                  54.265,31               54.266,31 
1491  1,00                    7.612,98                 7.613,98 
1492  1,00                    3.099,76                 3.100,76 
   --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS..........................................169.152,79 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES                                 PREVISIÓ                         CRÈDIT                   TOTAL 
                                                                  INICIAL+MOD.                  GENERAT                CRÈDIT 
------------------------------                              --------------------                  --------------             ....----------- 
3130-22602  9.000,00                   30.000,00          39.000,00 
3130-61100  0,00                   30.000,00          30.000,00 
3230-22609  0,00                    7.250,00  ...........7.250,00 
3230-22706  0,00                  24.000,00           24.000,00 
3230-22707  0,00                    6.000,00             6.000,00 
3230-61100  0,00                  22.118,32           22.118,32 
3230-625  0,00                    2.400,00             2.400,00 
3230-626  0,00                  15.000,00           15.000,00 
3231-22609  0,00                    2.250,00             2.250,00 
3231-625  0,00                    3.200,00             3.200,00 
3231-626  0,00                    5.969,47             5.969,47 
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3232-22609  0,00                    1.125,00             1.125,00 
3232-625  0,00                    1.600,00             1.600,00 
3232-626  0,00                    2.000,00             2.000,00 
4514-22706  161.431,00                  10.610,00         172.041,00 
4520-22607  402.880,39                    4.500,00         407.380,39 
454-22602  23.152,80                    1.130,00           24.282,80 
   -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS........................................................................................169.152,79 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
Eivissa, 30 de desembre de 2005. L’ALCALDE, Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora Delegada. 
Davant meu, LA SECRETÀRIA, Sgt.: Letizia UnzainTarantino, Secretària Acctal.”; dictaminat 
favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar 
assabentats. 
 
9.7.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució 
del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, dins del vigent 
Pressupost del Patronat Municipal de Música, l’aprovació de la següent: 
 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 
 
PARTIDES A INCREMENTAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
4513-151 Gratificacions Personal Patronat Música......................... 708,55
4513-212 Manteniment edifici Patronat Música.............................. 1.717,00
4513-213 Reparació instruments Patronat Música........................ 2.492,00
4513-22000 Material oficina Patronat Música..................................... 1.196,00
4513-22606 Reunions i conferències Patronat Música...................... 3.201,00
4513-22608 Despeses viatges Patronat Música................................ 38,00
4513-22706 Cicle Intèrprets Eivissencs............................................. 2.036,00
4513-349 Altres despeses financeres................................. 7,61
4513-466 Aportació federacions................................................. 75,00
4513-625 Mobiliari i estris Patronat Música................................ 1.233,00
4513-626 Equips informàtics Patronat Música................................ 28,60
4514-230 Dietes Col·laboradors concerts banda.......................... 8.112,00
4514-22707 Treballs assistència tècnica banda............................. 1.834,00
4517-22608 Despeses viatges músics Orquestra simfònica................ 4.720,00
 TOTAL INCREMENTS................................................ 27.398,76

 
PARTIDES A MINORAR: 
  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
4513-130 Personal laboral Patronat Música.................................. 23.398,76
4513-16000 Seg.Social Patronat Música.......................................... 3.000,00
4515-230 Dietes Col·laboradors Cor............................................. 1.000,00
 TOTAL MINORACIONS................................................. 27.398,76
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L’import dels crèdits que es pretenen minorar És igual al dels crèdits que s’incrementen, 
mantenint-se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 30 de desembre de 2005. EL PRESIDENT, P.D. Sgt.: Lurdes Costa Torres, Regidora 
Delegada. En don fe, LA SECRETÀRIA, Sgt.: Letizia Unzain Tarantino, Secretària Patronat de 
Música.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per 
unanimitat s’acorda quedar assabentats. 

 
9.8.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos, per import de TRES 
MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS (3.288,00 €) dins del vigent Pressupost del Patronat 
Municipal de Música per a l’any 2005. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, 
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en 
l’expedient, vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les 
següents modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de la venda d’entrades dels concerts del 
Cicle d’Intèrprets Eivissencs i Sta. Cecília, i donatius pel Cor; i pressupostàriament suposen una 
modificació de l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originant-se ingressos de la següent 
manera: 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ     PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ----------------------   ------------------ 
139904  0,00                              1.488,00               1.488,00 
148001  1,00                              1.800,00               1.801,00 
                                                                                           ------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS......................................................................3.288,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT          CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- --------------          ----------- 
4513-489  0,00                                 1.488,00           1.488,00 
4515-22707  0,00                                 1.800,00           1.800,00 
   -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS......................................................................                                                      3.288,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la 
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient. 
Eivissa, 30 de desembre de 2005. EL PRESIDENT, P.D. Sgt.: Lurdes Costa Torres, Regidora 
Delegada. Davant meu, LA SECRETÀRIA, Sgt.: Letizia Unzain Tarantino, Secretària Patronat de 
Música”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per 
unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
10è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
10.1.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 
“Según lo establecido en el artículo 104/1/a, del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, y de 46/2/e, de la 
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LEY REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL, el GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
DEL AYUNTAMIENTO D’EIVISSA, y en su nombre y representación Jaime Fernando Comas 
Alemany, como concejal miembro del mismo, somete al Pleno de la Corporación la siguiente 
MOCION SIN PROPUESTA DE ACUERDO: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una vez más, han vuelto a la actualidad las valoraciones que, desde el ICOMOS, se hace de la 
actuación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa en Can Botino, calificándola de 
“mal ejemplo de actuación sobre el patrimonio de una institución pública”, lo que no hace más que 
confirmar lo manifestado en reiteradas ocasiones desde el Grupo Municipal Popular de vial: 
siempre hemos estado en contra de la forma en la que el Consistorio ha rehabilitado este 
inmueble emblemático ya que la obra no es respetuosa con el patrimonio ni se ajusta a lo que 
indica el PEPRI de Dalt Vila, el cual estipula que los únicos trabajos que se pueden llevar a cabo 
en el edificio son de conservación estructural y nunca de modificación. De hecho, el querer poner 
los despachos en la planta superior obligó a que se cambiara la cubierta del edificio, algo que el 
PEPRI no permite. 
Por todo lo cual el GRUPO MUNICIPAL POPULAR solicita informe sobre los aspectos de la 
evaluación negativa emitida por ICOMOS en octubre de 2004, así como de las distintas 
actuaciones, y su justificación, llevadas a cabo por el equipo de gobierno en la rehabilitación de 
este inmueble. Además, solicita conocer las modificaciones presupuestarias sobre el proyecto 
original. Jaime Fernando Comas Alemany. Concejal del Grupo Popular.”. 
Intervencions: 
Sr. Jaume Comas: demana a la Sra. Costa que valori l’informe d’ICOMOS així com si hi ha hagut 
desviacions sobre el pressupost de les obres de Can Botino. 
Sra. Lurdes Costa: una altra vegada considera que la moció és ofensiva i manifesta que ningú té 
dret a publicar una carta personal al seu nom. Vol dir que a dia d’avui l’Ajuntament no té cap 
comunicació negativa de les obres de Can Botino. Únicament varen rebre la vista d’un tècnic 
d’ICOMOS a rel de la denúncia d’un particular i no han sabut res més. La carta del juliol ve a 
conseqüència d’una compareixença pública seua que va dir que no hi havia notícies negatives 
respecte a l’obra per part de l’ICOMOS. Ella va dir que el fet de que no hi haguessin notícies 
suposava una bona notícia i que se la va mal interpretar. Ells han fet el que diuen els tècnics i 
estan tranquils doncs la intervenció pot agradar més o menys però legalment és impecable. 
Manifesta que no hi ha desviació pressupostària, únicament es va recomanar pels tècnics que es 
posés un transformador la qual cosa fou aprovada per la Junta Rectora del Consorci. 
Sr. Jaume Comas: està convençut que desconeix el contingut de l’Informe d’ICOMOS doncs ningú 
el coneix. És curiosa la contestació que li van donar i d’ella es desprèn que l’informe que no és 
gaire favorable. Si miren l’informe emès per l’adjudicació del contracte, sí diu que la intervenció ha 
de ser modèlica i adequada pels usos de l’edifici. Això és molt subjectiu però a ell li sorgeixen una 
sèrie de dubtes respecte la intervenció i que hagi estat modèlica, demana si és cert que les obres 
varen començar sense les autoritzacions municipals. Si és cert que el projecte encara no estava 
visat, si és cert que varen començar el maig de 2004 i que si el el Decret de demolició es va firmar 
el juny, la qual cosa incompliria el pla general de 1987 perquè no es va tramitar conjuntament la 
demolició i l’obra. En tot això hi ha intervingut la Sra. Costa, el Sr. Torres, el Sr. Pizarro i en canvi 
el Sr. Alcalde només ha intervingut per desmentir la mesura dels lavabos. 
Intervé el Sr. Alcalde manifestant que no sap quants metres té el lavabo però que vol dir que el 
despatx de l’Alcalde no té 130 metres quadrats i que hi haurà gent que tendrà que rectificar el que 
ha dit. A Can Botino només ha denunciat una persona i sempre és la mateixa. No entén com el Sr. 
Comas es queixa de coses que ja s’han fet, doncs ara ja és tard i si tan malament s’han fet les 
coses ho hagués tengut que denunciar en el seu moment. 
Sra. Lurdes Costa, respecte a les preguntes que fa el Sr. Comas és casualitat que siguin els 
mateixos dubtes que té la persona que els ha denunciat. Si llegeix els informes i no les denúncies 
sabrà el que hi ha realment. Can Botino ha passat 3 vegades per la Comissió del PEPRI i sempre 
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de forma favorable, han actuat legalment i estan molt tranquils. 
 
11è. Precs i preguntes: 
 
11.1.- Donat compte de la pregunta escrita formulada per la Sra. Marí Ferrer, del tenor literal 
següent: 

Ilmo. Sr. 
PREGUNTA QUE FORMULA LA CONCEJAL VIRTUDES MARÍ PARA SER 

CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA 
CORPORACIÓN 

 
Virtudes Marí Ferrer, Regidora de esta Corporación, adscrita al Grupo Municipal Popular, formula 
la siguiente cuestión: 
 En 1999 se inició la redacción de un proyecto para la consolidación del mirador del 
Ayuntameinto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente. 
 Dado el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente, 
 Solicitamos al concejal responsable del área: 
 -Se informe sobre el estado actual del proyecto y si, en este momento, cuenta con 
financiación estatal. 
 -En su caso, se informe también de cuáles son los plazos previstos para el inicio y 
ejecución de las obras. Fdo. Virtudes Marí Ferrer.”. 
 
El Sr. Roldán fa entrega a la Sra. Marí Ferrer, d’un informe de l’Arquitecte Municipal, en relació a 
l’anterior pregunta, del tenor literal següent: 
“ASUNTO: ESCRITO PRESENTADO EL 5.01.2006 POR LA CONCEJALA DOÑA VIRTUDES 
MARI FERRER DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL PROYECTO DE 
CONSOLIDACIoN DEL ACANTILADO JUNTO AL AYUNTAMIENTO. 

I N F O R M E 
Visto el mencionado escrito y revisados diversos expedientes municipales estos SS.TT. 
Municipales dan respuesta a los requerimientos del escrito en el mismo orden de su exposición: 
1.- El 16.01.2001 la empresa TERRATEST presenta el proyecto básico para la consolidación de 
dos tramos del acantilado de Dalt Vila al costado del edificio sede del Ayuntamiento de Eivissa 
luego de que este Ayuntamiento incoara un expediente de rescisión de contrato en el año 2000 
por incumplimiento de los plazos de entrega pautados en el pliego del concurso. Dicho expediente 
de rescisión se archiva siguiente las recomendaciones del informe técnico nº 923/01 al entender 
que la empresa Terratest tenía intención de aportar el proyecto de ejecución corrigiendo las 
deficiencias que observaron estos SS.TT. Municipales que se transmitieron telefónicamente. 
Al pasar el tiempo sin presentar dicho proyecto de ejecución se emite el informe nº 2091/02 por el 
técnico que suscribe señalando las deficiencias ya señaladas telefónicamente siendo notificado 
estee informe a la empreas Terratest el 24.10.2002 y dando un plazo de un mes para presentar el 
proyecto de ejecución ni se ha requerido ningún pago. 
Respecto a la financiación de la obra el técnico que suscribe desconoce si existe aluna previsión 
de fondos municipales o de la administración estatal si bien al no contar con el proyecto de 
ejecución no se sabe todavía el coste de las obras. Existe un informe de estos SS.TT. Municipales 
nº 2228/02 que establecen una previsión de coste de unos 100 millones de pesetas. 
En el año 2003 el técnico que suscribe estuvo facilitando toda la documentación sobre el 
acantilado a la empresa PROINTEC que estaba redactando un proyecto de intervención en el 
tramo de costa de El Soto, pues querían incluir estas obras de consolidación del acantilado y la 
escalera de acceso a la penya segat (cuyo anteproyecto redactó el Arquitecto D. Raimon Torres). 
Estos SS.TT. Municipales desconocen si el proyecto de PROINTEC se terminó de redactar y si la 
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, que encargó dicho proyecto, tiene 
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programada su ejecución. 
2.- Respecto al plazo para el inicio y ejecución de las obras, al no disponer este Ayuntamiento del 
proyecto de ejecución, no se ha iniciado la licitación para adjudicar las obrs a una constructora y, 
por tanto, no existe ninguna previsión de estos plazos. 
Eivissa, a 27 de Enero de 2006. POR LOS S.T. MUNICIPALES, Fdo: Rafael García Lozano. 
Arquitecto Municipal.”. 
 
11.2.- Preguntes i prec de la Sra. Domínguez: 

a) Al Sr. Roldán quines són les obres que s’estan realitzant a la pista skate. 
El Sr. Roldán diu que li contestarà per escrit. 
b) Al Sr. Roldán per què canvien la jardinera del bulevard i com serà. 
El Sr. Roldán li contesta que passi pel seu despatx i li deixarà veure el projecte i així veurà les 
plantes que si volen col·locar. 
c) Al Sr. Roldán quin és el termini d’execució de les obres del carrer Pere Tur i Joan Román. 
El Sr. Roldán contesta que en principi haurien d’acabar el 28 de febrer però que no serà així i 
que estaran acabades abans de setmana santa. 
d) Quantes llicències de taxis es donaran i quan? 
El Sr. Campillo contesta que al llarg de la legislatura donaran les quatre restants de les deu 
que varen dir. 
e) Sol·licita informació sobre les baralles de galls a Cas Serres 
El Sr. Llombard contesta que la policia no va detectar res i que en qualsevol cas ara hi haurà 
policia de barri i serà més fàcil detectar-ho. 
f) Prega que s’introduexi a al Web de l’Ajuntament la memòria de gestió i les normes 

urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana així com el Pla Especial de Ses Feixes. 
El Sr. Campillo li contesta que ho faran quan tècnicament es pugui. 

 
11.3.- Prec del Sr. Comas: sol·licita que en el carrer Metge Villangómez s’intervengui urgentment, 
doncs s’està degradant. 
El Sr. Roldán li manifesta que pren nota del prec. 
 
11.4.- Sr. Jaime Díaz de Entresotos, sol·licita que es doni compliment al previst al ROF que diu 
que el Saló de Plens hi ha d’haver una foto del Rei.  
El Sr. Alcalde manifesta que està d’acord amb el prec i que quan tenguin una imatge idònia la 
col·locaran. 
 
11.5.- El Sr. Juan Pedro Rodríguez, pregunta quins criteris va seguir l’Ajuntament per presenta 
l’Eivissa Cup a FITUR. 
Contesta el Sr. Alcalde que les persones que havien d’anar a la presentació varen arribar tard i 
varen demanar disculpes, com que quedaven dues cadires buides varen demanar al President de 
l’Eivissa i a l’organitzador que assistissin a la presentació. 
Prega que es repari una farola trencada al carrer Metge Villangómez. 
El Sr. Roldán pren nota. 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores del dia, de la qual se 
n’estén la present Acta que consta de vint-i-tres folis que, amb mi el Secretari, firmen tots el 
assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
 


