ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Proposta d’acord de la Regidoria de Recursos Humans, sobre sol·licituds de dos policies locals.
3r. Proposta d’acord de la Regidoria de Recursos Humans, sobre integració del personal de la
Policia Locals en els nous grups de titulació.
4t. Proposta subvencions Regidoria de Benestar Social.
5è. Proposta subvencions Regidoria de Cultura.
6è. Proposta subvencions a les Associacions de Vesins.
7è. Conveni Urbanístic per a la modificació puntual del Pla Parcial de la zona sud est del Polígon 10
“Can Misses” del PGOU.
8è. Modificació puntual del Pla Parcial de la zona sud est del Polígon 10 “Can Misses”: Aprovació
Provisional.
9è. Mocions amb proposta d’acord.
10è. Decrets i comunicacions.
11è. Mocions sense proposta d’acord
12è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 8 DE MAIG DE 2006.

CARÀCTER

ORDINARI,

PER

ASSISTENTS:
Sr. Alcalde-President:
Sr. Xico Tarres Marí
Srs. Regidors:
Sr. Pedro Campillo Anton
Sra. Virtudes Marí Ferrer (S’incorpora a la sessió a les dotze hores i quinze mintuts)
Sr. Santiago Pizarro Simon
Sr. Antonio Arabí Serra
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
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Vicente Torres Ramón (S’incorpora a la sessió a les dotze hores i quinze minuts)
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés
Sra. Cristina Ferrer Ferrer
Sra. Marta Fernández Mauri
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
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Sr. Juan Pedro Rodríguez Rodriguez
Secretària-Acctal.:
Sra. Sofia Hernanz Costa
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 8/06
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia vuit de maig 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 la Lletrada de la Corporació que subscriu.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
No s’aprova l’Acta de la sessió anterior por no estar encara entregada als Srs. Regidors.

2n. Proposta d’acord de la Regidoria de Recursos Humans, sobre sol·licituds de dos policies
locals:
Donat compte de la proposta d’acord presentada per la Regidoria de Recursos Humans del tenor
literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS AL PLE DE LA CORPORACIÓ

ASSUMPTE: Modificació del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió Administrativa Polivalent IPT de la
relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Ajuntament d’Eivissa.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Vistes les sol·licituds dels Sr. Antonio López Serralle, Oficial de la Policia Local i el Sr. Jose Luis
Torres Ramón, Policia Local, ambdós
ocupants del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió
Administrativa Polivalent IPT, per les quals demanen l’adscripció al grup de titulació C amb motiu de
l’entrada en vigor de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.
Atès que per Ple de data 28 de novembre de 2005 es va aprovar les modificacions oportunes a la
resta de la plantilla del personal de la Policia Local.
Vist l’informe jurídic del tenor literal següent:
“INFORME.055
ASSUMPTE: INFORME JURÍDIC EN RELACIÓ A LES SOL·LICITUDS PRESENTADES PELS
SRS. ANTONIO LÓPEZ SERRALLÉ I JOSÉ LUIS TORRES RAMÓN EN DATA 2 DE FEBRER DE
2006.
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S’emet el present informe a conseqüència de la petició verbal realitzada pel Gerent de l’Ajuntament
d’Eivissa.
Als escrits citats a l’encapçalament els Srs. López i Torres sol·liciten que d’acord amb el previst a la
Llei 6/2005 de la CAIB es procedeixi per part de l’Ajuntament al seu canvi del grup D al C. S’ha de
tenir en compte que els citats funcionaris estan ocupant un lloc de feina denominat auxiliar
administratiu polivalent IPT, el qual fou creat com a conseqüència de la declaració d’ambdós en
situació d’incapacitat permanent en el grau de total per a la professió habitual.
La disposició transitòria primera relativa a la integració als nous grups de titulació estableix: “ 1. De
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la presente Ley, los funcionarios de los cuerpos de
policía local y los policías auxiliares pasarán a integrarse en los nuevos grupos de titulación en el
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, sin que ello implique necesariamente
incremento del gasto público ni modificación de las retribuciones totales anuales de los afectados
en el momento de la reclasificación, todo ello sin perjuicio de las negociaciones que puedan existir
entre los representantes sindicales de los funcionarios y los respectivos ayuntamientos. A tal efecto,
el incremento de las retribuciones básicas se deducirá de sus retribuciones complementarias,
preferentemente del concepto de productividad, en su caso.”
En conseqüència, es pot considerar que l’anterior disposició és aplicable a tots el funcionaris del
cos de policia local o dit d’una altra forma als funcionaris que tenen plaça de policia local.
En el cas que ens ocupa ens trobam davant dos funcionaris que, com s’ha dit, en virtut del previst a
l’article 91 del pacte de funcionaris de l’Ajuntament d’Eivissa estan ocupant un lloc de feina
d’auxiliar administratiu polivalent IPT previst a la RPT, al qual hi han accedit des de la seva plaça
del cos de la policia local la qual segueixen mantenint, i es pot concloure per tant que els dos
funcionaris continuen adscrits al cos d’administració especial de la Policia Local.
Així se’n desprèn de l’examen de l’acord de Ple de 27 d’octubre de 2003 i de la resolució d’Alcaldia
de data 31 d’agost de 2005 per les quals s’acorda el canvi de lloc de treball dels dos funcionaris a
un altre adaptat a les seves condicions físiques.
A la vista de tot l’anterior i atès que els funcionaris objecte del present informe formen part del Cos
de la Policia Local el qui subscriu considera que els és d’aplicació el previst a la disposició
transitòria primera de la Llei 6/2005 de la CAIB.
Aquest és el parer de qui subscriu el qual sotmet a qualsevol altre millor fundat en dret.
Eivissa 10 de març de 2006. EL SECRETARI ACCTAL. Sgt. Joaquim Roca Mata.”
A la vista del sistema retributiu del personal funcionari establert al Pacte Regulador de les
condicions laborals del personal funcionari d’Aquest Ajuntament, els augments retributius del sou
base derivats del canvi de grup de titulació seran compensats dins el complement específic.
Atès que aquesta proposta ha estat consensuada amb la representació dels treballadors en sessió
celebrada el dia 7 d’abril de 2006.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple de la Corporació el següent acord:
1) Modificar les fitxes descriptives del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió Administrativa Polivalent
IPT per adaptar-les a la nova reclassificació i que figuren en l’annex I d’aquesta proposta.
2) Modificar la relació de llocs de treball del personal funcionari de l’any 2006 derivades de la
reclassificació amb les indicacions que s’expressen a continuació.
DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
AUXILIAR DE GESTIÓ ADM.POLIV.-IPT

V.J.

ESCALA

GRUP
ACCES

C.D.

T.J.

F.P.

C.E.

Nº
PTOS

F

Admó.Esp.

C

14

TC-T

P.E.

2.838,09 €

2

Eivissa, 17 d’abril de 2006. El Regidor de Recursos Humans. Antonio Roldán Tenllado”
ANNEX I
AJUN TAMENT D ’EIVISSA
RELACIÓ DESCRIPTIVA DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI

AN Y 2006
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DENOMINACIÓ DEL LLOC:

AUXILIAR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA POLIVALENT -IPT
DESCRIPCIÓ IDENTIFICATIVA: Realitza feines de mecanografia, despatx de correspondència,
càlcul senzill, utilització de terminals informàtiques i dels programes informàtics estàndards i d’altre
equipament d’oficina, arxiu, classificació i distribució de documentació, atenció als ciutadans, i
d'altres tasques similars que se li assignin, sota la supervisió i les instruccions dels superiors.
NÚMERO DE LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS: 2
REQUISITS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLOC
PLACES DE PLANTILLA QUE PODEN OCUPAR-LO:
GRUP:
ESCALA:
SUBESCALA:
CLASSE:

C
Administració
Especial
Serveis Especials
Policia Local

FORMACIÓ ESPECÍFICA:

REQUERIMENTS ESPECÍFICS DEL LLOC:
Condició legal de persones amb Incapacitat Permanent Total que sigui compatible amb
l'acompliment de les tasques o funcions del lloc de treball.
FORMA DE PROVISIÓ: Lloc d'entrada segons legislació vigent
VPLLT:
166
GRUP
NIVELL

C
14

Sou anual (1):
Complement de Destí anual:
Complement Específic anual:
Complement de Productivitat Mitjana (2):

9.663,36 €
3.619,32 €
2.838,09 €
621,55 €

TOTAL RETRIBUCIONS AMB PRODUCTIVITAT MITJANA
16.742,32 €
OBSERVACIONS:
(1) Inclou la part corresponent a les dues pagues extraordinàries.
(2) Import subjecte a variacions d’acord al sistema de productivitat vigent en el Pacte de
Funcionaris.
(3) El Complement Específic anual compensa l'increment de les retribucions bàsiques fonamentat
per la disposició transitòria primera de la Llei 6/2005 de la Caib.”
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, la proposta d’acord
presentada.
Intervé el Sr. Comas dient que el seu vot serà favorable.
Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació.

3r. Proposta d’acord de la Regidoria de Recursos Humans, sobre integració del personal de
la Policia Locals en els nous grups de titulació:
Donat compte de la proposta d’acord presentada per la Regidoria de Recursos Humans del tenor
literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD DE LA REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS AL PLE DE LA
CORPORACIÓ
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ASSUMPTE: Integració del personal de la Policia Local en els nous grups de titulació a tots els
efectes i els que queden únicament a efectes retributius.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que la Corporació en Ple de data 28 de novembre de 2005 va acordar entre altres iniciar el
procediment d’integració del personal funcionari de la policia local d’aquest Ajuntament en els nou
grups de titulació, d’acord amb el que preveu l’article 17 de la Llei 6/2005, de 3 de juny de
Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.
Atès que les places de la Policia Local d’aquest Ajuntament han quedat adscrites als següents
grups de titulació:
Categoria
Grup
Policia
C
Oficial
C
Subinspector
B
Inspector
B
Atès que s’ha donat un termini de 15 dies hàbils a tot el personal de la plantilla de la Policia Local
per presentar la justificació que disposen de la titulació requerida en cada cas segons els grup de
titulació.
Atès que al punt vuitè de l’acord de Ple de data 28 de novembre de 2005 establia que posteriorment
i en un nou acord de Ple amb la documentació presentada pel personal afectat es declararà les
persones que queden integrades en els nous grups de titulació a tots els efectes i els que queden
únicament a efectes retributius de conformitat amb la disposició transitòria segona de la Llei 6/2005,
de 3 de Juny .
A la vista de la documentació presentada pel personal de la plantilla de la Policia Local d’aquest
Ajuntament.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple de la Corporació el següent acord:
1).- Aprovar la relació del personal de la plantilla de la Policia Local que s’integrarà a tots els efectes
en els nous grups de titulació:
Llinatges i Nom
Plaça
LAPEÑA LOPEZ JULIA
POLICIA LOCAL
TORRES CARDONA JUAN JOSE
POLICIA LOCAL
HINOJOSA CAÑADAS JUAN JOSE
POLICIA LOCAL
CANEDO RODRIGUEZ RUBEN
POLICIA LOCAL
ORTIZ SANCHEZ DIEGO
POLICIA LOCAL
CARCEL GUASCH FERMIN
POLICIA LOCAL
RODRIGO PRIETO ROSALIA
POLICIA LOCAL
SEBASTIAN SANTACRUZ MARIA PILAR
POLICIA LOCAL
SANCHEZ SORIANO ROBERTO JESUS
POLICIA LOCAL
GARCIA LOZANO CARLOS MIGUEL
POLICIA LOCAL
CASTILLO BALLESTEROS ANGEL
POLICIA LOCAL
AGUADO MIRANDA BENITO
POLICIA LOCAL
MARI TORRES JUAN ANTONIO
OFICIAL POLICIA LOCAL
CARDONA TORRES ANTONIO
OFICIAL POLICIA LOCAL
GALLARDO OLIVER ANGELES
OFICIAL POLICIA LOCAL
HERNANDEZ PEÑA JUAN IGNACIO
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL
NAVAS ARCO JOSE MANUEL
INSPECTOR POLICIA LOCAL
2).- Aprovar la relació del personal de la plantilla de la Policia Local que s’integrarà únicament a
efectes retributius en els nous grups de titulació:
Llinatges i Nom
Plaça
AMOROS GARAU SEBASTIAN
POLICIA LOCAL
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ARRACO GRACIA DAVID
ARRUGA DIARTE JOAQUIN
ATZENI LOPEZ JOSE CARLOS
BALLESTA PASTOR MARCOS
BARBER CALATAYUD SALVADOR
BOSCH OVALLE PILAR
CARDONA BALAGUER VICENTE
CARDONA CARDONA ANTONIO
CARDONA CUESTA JUAN ALBERTO
CARDONA MARI JUAN ANTONIO
CARRASCO ANGULO MARIA GEMMA
CATALAN DOMINGUEZ MIGUEL
COMES BONED JOSE ANTONIO
CORDOBA MORENO JULIAN
COSTA SERRA JOSE LUIS
CUBERO GARRIDO RAFAEL
DE LA PAZ FUENTE VALEN. MIGUEL
DIEZ RUBIO IGNACIO JAVIER
DURAN VERDE FERNANDO
FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ RAFAEL
FERNANDEZ SANCHEZ RAFAEL
GARCIA GUTIEREZ OSCAR
GARCIA OLMEDO JUAN PEDRO
GUASCH ESCANDELL JOSE
GUILLEM RAMOS DIEGO
LUZ GRANADOS ANTONIO
MARTIN BENITEZ MERCEDES
MARTINEZ FERRER EVELIO
MARTINEZ GUASCH JOSE ANTONIO
MARTINEZ MARTINEZ RAMON
MARTINEZ PARRA DEVORA
MEZQUIDA USO ANTONIO
MORENO GARCIA ANTONIO
MUÑOZ GIMENEZ MIGUEL
OLIVARES GODOY RAMON
PLA SERRA ANTONIO
PLA SERRA JUAN BAUTISTA
POYATOS RODRIGUEZ RAUL
PRATS PRATS VICENTE
RAYA PINO ANTONIO
RIBAS RIBAS JOSE
RIBAS VIUDEZ JUAN JAVIER
RIERA COSTA JOSE
RIPOLL ROIG JUAN JOSE
RIPOLL VINGUT FRANK
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL
RUBIO MARTINEZ CONCEPCION
SALA SMITH DAVIS ANDRES

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
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SERRA JUAN CARLOS
POLICIA LOCAL
SERRA MASCARELL HERMINIO
POLICIA LOCAL
SERRADILLA MARTINEZ RAQUEL
POLICIA LOCAL
SERRANO ARELLANO ALBERTO JOSE
POLICIA LOCAL
SILVA CABEZON MARIA DOLORES
POLICIA LOCAL
TAPIAS APARICIO JORGE
POLICIA LOCAL
TERUEL MONTES FRANCISCO
POLICIA LOCAL
TORRES CLAPES JOSE LUIS
POLICIA LOCAL
TORRES COSTA ANGEL
POLICIA LOCAL
TORRES FERRER JUAN
POLICIA LOCAL
TORRES JUAN VICENTE
POLICIA LOCAL
TORRES PLANELLS MIGUEL
POLICIA LOCAL
TORRES RAMON JOSE LUIS
POLICIA LOCAL
TORRES TITOS FRANCISCO
POLICIA LOCAL
TUR ZORNOZA JAIME
POLICIA LOCAL
VERACRUZ GARCIA FRANCISCO
POLICIA LOCAL
VICEDO ROBLES MIGUEL EDUARDO
POLICIA LOCAL
YERN PIQUER VICENTE
POLICIA LOCAL
BONED MORENO TONI MANEL
OFICIAL POLICIA LOCAL
COUSELO GARCIA ANTONIO
OFICIAL POLICIA LOCAL
LOPEZ SERRALLE ANTONIO
OFICIAL POLICIA LOCAL
MANGAS PULIDO JUAN ANTONIO
OFICIAL POLICIA LOCAL
RAMON COSTA ANTONIO
OFICIAL POLICIA LOCAL
RAMON RIBAS JOSE
OFICIAL POLICIA LOCAL
SANZ CHAPARRO ANGEL
OFICIAL POLICIA LOCAL
SIERRA MURGADO AGUSTIN
OFICIAL POLICIA LOCAL
TORRES COSTA ANTONIO
OFICIAL POLICIA LOCAL
TORRES VENTURA JUAN VICENTE
OFICIAL POLICIA LOCAL
AROCA LOPEZ JOSE
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL
BONED TORRES FERNANDO
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL
MARI RIBAS JUAN
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL
NAVAS ARCO JOSE MARIA
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL
PRATS FERRER JOSE MARIA
SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL
AYALA GARCIA MANUEL
INSPECTOR POLICIA LOCAL
3).- En el termini màxim de quatre anys des de l’entrada en vigor de la llei 6/2005 els funcionaris
relacionats en el punt anterior podran participar en els corresponents cursos d’equivalència al grau
de titulació que a aquest efecte convocarà l’Escola Balear d’Administració Pública. La superació
d’aquest curs permetrà la dispensa del requisit de titulació nòmes als efectes d’integració al nou
grup, restant els qui en el termini esmentat no aconsegueixin acreditar el requisit de titulació o no
superin els cursos d’equivalència indicats a la situació de “per extingir” en els seus respectius grups
de titulació.
4.-) Facultar el Sr. Alcalde President de la Corporació, perquè mitjançant resolució d’alcaldia, acordi
la integració plena amb tots el drets que li són inherents en el nou grup de titulació, al personal que
en qualsevol moment obtingui la titulació oficial requerida i presenti la corresponent documentació
acreditativa.
Eivissa, 17 d’abril de 2006. El Regidor de Recursos Humans, Sgt. Antonio Roldan Tenllado”.
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, la proposta d’acord
presentada.
Intervé el Sr. Comas dient que el seu vot serà favorable.
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Sotmès l’assumpte a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació.

4t. Proposta subvencions Regidoria de Benestar Social:
Donat compte de la proposta del Regidor de Promoció Social i Educativa, del tenor literal següent:
“PROPOSTA SUBVENCIONS BENESTAR SOCIAL – 2006
1.- Partida 3130 – 48901 SUBVENCIÓ DONANTS DE SANG I CREU ROJA
• Associació Donants de Sang d’Eivissa i Formentera – 4.750 €
• Creu Roja – 5.000 €
2.- Partida 3130 – 48900 SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL
• Club “L’Esplai” – 5.000 €
• Club de Jubilats i Pensionistes del Mar – 3.000 €
• Federació Pitiusa d’Associacions de Majors – 3.600 €
• DEFORSAM – 4.500 €
• Associació de Voluntaris “Magna Pitiusa” – 3.600 €
• Associació de Famílies per una Eivissa-Formentera Sense Drogues - 4.000 €
• APNEEF – 4.500 €
• ABD ( Energy Control ) – 3.000 €
• Colectivo Gay, Lesbico y Transexual de Ibiza y Formentera – 3.000 €
• Associació de Fibromialgia de Eivissa i Formentera – 4.000 €
• AEMIF ( Asoc. Esclerosis Multiple Ibiza y Form.) – 5.000 €
• Asociación de Latinoamericanos de Ibiza y Formentera – 2.000 €
• Asociación de Enfermos de Crohn – 1.500 €
• ALAS – 5.000 €
• Asociación Cultural de Residentes Uruguayos - 1.000 €
Eivissa, 18 d’abril de 2006
Sgt. Santiago Pizarro Simón
Regidor de Promoció Social i Educativa”.
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Promoció Sociocultural i Turisme, per
unanimitat s’acorda la seua aprovació.

5è. Proposta subvencions Regidoria de Cultura:
Donat compte de la proposta de la Tinent d’Alcalde de Promoció Turística i Cultural, del tenor literal
següent:
“PROPOSTA SUBVENCIONS CULTURA 2006
Es proposen les següents subvencions de Cultura per al 2006:
- Associació d’Amics del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera (Taller arqueologia) .................
2.000 €
- Grup Amateur de Teatre “GAT” (activitats teatrals,
- ampliació biblioteca, etc.) ........................................
3.000 €
- Institut d’Estudis Eivissencs (XXXII Curs Eivissenc
de Cultura i Revista Eivissa 44i 45) ..............................
5.000 €
- Societat Cultural Casino de Ibiza (exposicions
Festes de la Terra, exposició filatèlica,
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exposició “Eivissa en flor”) .........................................
- Centre Educació Persones Adultes “Ses Pitiüses”
(IX Jornades culturals) ................................................
- Associació Colla de Vila (viatge a Valladolid) .....
- Associació Ràdio Uc (programes de ràdio, concerts,
Exposicions i publicacions) ...........................................
Ciutat d’Eivissa, 18 d’abril de 2006
LA TT. D’ALCALDE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I CULTURAL,
Sgt.: Lurdes Costa Torres”.
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Promoció
unanimitat s’acorda la seua aprovació.

2.000 €
300 €
1.500 €
1.500 €

Sociocultural i Turisme, per

6è. Proposta subvencions a les Associacions de Vesins:
Donat compte de la proposta del Regidor de Participació Ciutadana, del tenor literal següent:
“ASUNTO: SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS
A la vista de las instancias presentadas (cuya copia se adjunta) solicitando subvención para las
Asociaciones de Vecinos, esta Concejalía considera oportuno conceder las siguientes:
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA MARINA-POBLE NOU....................
3.000 EUROS
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CAS SERRES.................................
12.000 Id.
ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN PABLO..........................................
12.000 “
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE FIGUERETAS.................................
12.000 “
ASOCIACIÓN DE VECINOS ES CLOT...............................................
7.000 “
ASOCIACIÓN DE VECINOS SA COLOMINA.....................................
7.000 “
ASOCIACION DE VECINOS SA CAPELLETA...................................
7.000 “
TOTAL.....................................................................................
60.000 EUROS
Eivissa, 4 de Abril de 2006
Sgt.: ROQUE LÓPEZ MORCILLO
Regidor de Participación Ciudadana.”
Vist l’Informe emès per la Intervenció de Fons. Dictaminada favorablement per la Comissió
Informativa de Participació Ciutadana, Comerç, Joventut, Esdeveniments Sociofestius i Oci; per
unanimitat s’acorda la seua aprovació.
El Sr. Alcalde diu que els punts 7è i 8è es posposen fins que arribin el regidors Sra. Marí
Ferrer i Sr. Torres Ramón.

9è. Mocions amb proposta d’acord:
9.1.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
JAIME LEÓN DÍAZ DE ENTRESOTOS, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo
con lo que dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN CON
PROPUESTA DE ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación:
Debido al siguiente escenario:
La importancia cuantitativa de los ingresos municipales recaudados mediante recibo de
periodicidad anual relativos a Tasa e Impuestos (cantidades próximas a los 16 millones de euros en
el Presupuesto 2006, lo que supone más de un 37% de los ingresos municipales), así como la
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introducción de las nuevas tecnologías en la gestión tributaria (domiciliación bancaria, pago por
internet) hacen interesante la introducción de sistemas de recaudación que mejoren los diversos
objetivos que se pretenden conseguir mediante la recaudación fiscal.
El coste financiero que debe soportar la Corporación debido al desfase entre los cobros y
pagos municipales al recaudarse en el actualidad la mayor parte de los impuestos y tasa en un
periodo muy corto, tiene como consecuencia la existencia de “vanos de tesorería”, que han de ser
financiados mediante el recurso al endeudamiento bancario.
Dado que en el municipio de Eivissa existe una relativa estabilidad, baja morosidad y fácil
previsión de los ingresos de determinados impuestos y tasa como el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (9.340.000 euros en previsión para 2006) y las Exacciones Unificadas sobre Inmuebles
(Tasa de recogida de basuras y Tasa por entrada de vehiculos y reserva de estacionamiento)
(2.443.500 euros en previsión para 2006), crea el escenario idóneo para que el Ayuntamiento de
Eivissa busque fórmulas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos
y que eviten el endeudamiento bancario de la Corporación.
Además, teniendo en cuenta el bajo coste de gestión de los ingresos municipales debido a
la implantación de las nuevas tecnologías, se configura este marco idóneo en el que se puede dar
un paso adelante en la gestión más eficaz i próxima al ciudadano de los ingresos municipales de
Impuestos y Tasa, subyaciendo en nuestra propuesta el objetivo a medio plazo del “pago a la carta”
de dichos tributos.
Por ello,
SOLICITAMOS:
A la Corporación el establecimiento de un sistema de pago fraccionado y bonificaciones de
los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y Exacciones Unificadas sobre inmuebles
Encomendar a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento que redacten las
ordenanzas fiscales correspondientes para aplicar este nuevo sistema de pago.
Eivissa, a 5 de mayo de 2006.”.
Intervencions:
Sr. Díaz: Diu que retiren la moció perquè tenen el compromís de la regidora d’Hisenda de crear una
comissió especial per poder tractar sota quines fórmules es pot millorar la forma de gestió de
manera que s’ajudi als ciutadans i que hagi un estalvi financer per al municipi. El motiu de la moció
era que, donat l’estat de maduresa en el que es troba la ciutat en el sistema de gestió de
determinats impostos, i donat que al municipi d’Eivissa s’està demostrant una tendència cap a la
desestacionalització dels ingressos dels ciutadans, el Grup Popular proposa una fórmula basada en
el fraccionament dels pagaments. La regidora d’Hisenda l’informa que en l’actualitat això no és
possible en els municipis de 50.000 habitants, i per això demana que busquin altres fórmules que
puguin portar a que els ciutadans puguin sortir beneficiats amb un sistema de gestió novedosa.
9.2.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent:
“Eivissa a 5 de Mayo de 2006
Según lo establecido en el artículo 91 punto 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
Visto que en la reunión de la Mesa del Taxi celebrada el pasado día 12 de Abril no se abordaron
todos los temas del orden del día.
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Que el único punto tratado fue el referente a las “Licencias Temporales”, punto que finalizó con la
firma de un documento de disconformidad con la propuesta del Consell Insular de Eivissa y
Formentera.
PROPUESTA DE ACUERDO
El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Eivissa propone al Pleno de la Corporación que:
• SE CONVOQUE DE FORMA URGENTE LA MESA DEL TAXI.
• QUE EN EL ORDEN DEL DIA SE INCLUYAN LOS TEMAS PENDIENTES DE
SESION ANTERIOR
• QUE EN UNO DE LOS PUNTOS SEA PARA QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO
EXPONGA SUS PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA
FALTA DE TAXIS EN PLENA TEMPORADA TURISTICA.
Fdo.: Jaime Fernando Comas Alemany.”.
Intervencions:
Sr. Comas: Diu que aquesta moció és continuació d’un escrit que van remetre a l’Ajuntament
sol·licitant una reunió urgent de la Mesa del Taxi ja que en reunió del passat 12 d’abril van quedar
pendents de tractar la majoria de temes que hi havia a l’ordre del dia. Diu que va ser una reunió
amb un tema monogràfic, que eren les llicències temporals. Tot i que la conclusió va ser dirigir un
escrit al Consell Insular per a la retirada d’aquesta proposta, el Grup Popular demanaria afegir un
tercer punt on l’Ajuntament exposés quina és la fórmula més adient o què pensa fer per solventar la
falta de taxis en plena temporada turística.
Sr. Campillo: Diu que té l’ordre del dia de la Mesa del Taxi del 12 d’abril on hi havia 4 punts. A
l’acta provisional es contemplen tots els punts de l’ordre del dia. Per tant, entén que no procedeix
convocar la Mesa del Taxi de manera urgent. Diu que tots els sectors representants del sector taxi
de manera unànime van decidir una resolució, excepte el representant del Partit Popular. Diu que ja
entén que això generi frustració. Diu que encara estan esperant que el Grup Popular faci una
proposta per solucionar el problema. Recorda que l’Ajuntament s’ha dirigit al Govern Balear perquè
reguli en el marc d’una llei del transport urbà, el sector dels taxis. Però no de la manera en què ho
ha fet, a través de la llei d’acompanyament dels pressupostos, no envaint competències municipals,
regulant-ho amb els paràmetres que ho vol fer. Diu que l’Ajuntament ha estat col·laborador amb el
Govern balear però també dient en què no estaven d’acord. Per tant, li agradaria que el Sr. Comas
li expliqui on veu la urgència d’una nova reunió.
Sr. Comas: Diu que la intervenció del Sr. Campillo és un fidel mirall de la seua opinió. Diu que no té
cap ganes que es torni a parlar sobre això. El municipi continua tenint un problema. En l’enquesta
feta per l’Ajuntament se’ls suspèn en matèria de transport públic, i l’equip de govern és incapaç de
donar una sola solució. Diu que la feina del Grup Popular és fiscalitzar el que fan, cosa complicada
perquè fan molt poquet. Primer l’equip de govern hauria de fer una proposta per després poder
opinar sobre ella.
Diu que no donen cap solució i quan se’ls proposa una d’externa tampoc l’accepten. Diu que no es
pot dir que a l’anterior reunió es van tractar tots els punts quan en realitat és que van tractar coses
disperses. Si estan treballant sobre un punt en concret, a pesar que hi hagi altres punts que vagin
sortint momentàniament no es pot dir que s’ha parlat tot. No només el Grup Popular li ha demanat
que es torni a convocar la reunió, sinó que altres persones de la Mesa del Taxi també. Diu que el
Pacte va ser també incapaç de fer una llei de transport públic, ja que cada illa i fins i tot cada
municipi té una problemàtica diferent. Diu que l’any 2004 van sortir unes declaracions en premsa
des del sector del taxi on es reclamava ser partidaris que fos el Govern qui autoritzàs els permisos
temporals només pel temps imprescindible i donant preferència als actuals titulars de llicències
anuals. Donat que s’havien creat les àrees de prestació conjunta això feia possible que el Consell
instruís aquest tipus de llicències. Per tant, no hi ha cap il·legalitat per part del Consell. Continuava
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dient que durant la temporada s’han complit les perspectives d’estacionalitat, la qual cosa ha
convertit el mes d’agost en el mes fort, mentre que juny, juliol i setembre han estat mesos normals.
Diu que el mateix Sr. Campillo apuntava que el tema de l’estacionalitat és responsabilitat del
Govern, que és qui hauria d’articular les llicències temporals per així cobrir la demanda existent. Diu
que insistia en la necessitat de traslladar al Consell la necessitat de crear llicències temporals, i que
fos el Consell l’encarregada de convocar a tots els Ajuntaments per concedir aquestos permisos. I
això és el que ha fet el Consell. Llavors, perquè aquesta oposició tan frontal. Potser perquè una
altra institució se’ls ha avançat? Molt probablement. En aquestes reunions prèvies fetes pel Consell
s’han arribat a acords, s’han plasmat en acords que després han tengut la seua correspondència a
la llei d’acompanyaments. Després de tot això l’Ajuntament es destapa i diu que no. Diu que entén
que tot ho han de fer en el marc d’una llei global a nivell de Balears, però mentre no hi sigui no
poden ignorar el problema. Vendrà l’estiu i no tendran taxis, i tornarà venir el mes d’octubre i
tornaran a parlar de les possibles solucions futures. Per això demana que el Sr. Campillo li exposi
alguna solució. Ja se li han fet totes les aportacions necessàries.
Diu que efectivament ell, com a representant del Grup Popular, es va quedar en minoria a l’anterior
reunió, però era perquè no estava mica d’acord amb la redacció que es va fer. Diu que el punt
primer demana la retirada del pla d’actuació de transport públic aprovat el 20 de febrer pel Consell
Insular. En aquell moment la gent va firmar. Al punt dos es va aprovar que les actuacions del
Consell sobre taxis respectin les competències municipals en aquesta matèria. Amb això diu que
està plenament d’acord. Diu que en el punt tercer, es diu que en el cas que el Consell no vulgui
retirar el pla de transports, i donada la negativa de l’Ajuntament d’Eivissa a l’atorgament
d’autoritzacions, es sol·licita que el Consell ho autoritzi, i que als titulars temporals de municipis
diferents al d’Eivissa els prohibeixin realitzar serveis dins del terme municipal.
Diu que demana a l’equip de govern que, en funció de les seues competències, donin una solució
en el marc de les seues competències. El que no volen és que tornin a tenir el caos de l’estiu.
Sr. Campillo: Diu que tant l’equip de govern, els membres del sector porten anys parlant intentant
arribar a acords, i procurant mantenir un equilibri en el sector del que depenen més de 300 famílies.
El Sr. Comas fa referència a l’estiu, però després està la resta de l’any. Si es passeja avui per la
ciutat veurà que els taxis no hi caben a les parades. Per tant, l’equilibri es complicat. Aquest
municipi està donant cobertura a Jesús, Sant Rafel, Sant Jordi, etc.
Diu que és veritat que en una enquesta de percepció ciutadana, els ciutadans es queixen del
transport públic, un model heretat de concessions administratives amb una falta de coneixement del
transport públic, la qual s’està intentant corregir. Diu que al conseller Guasch li agraeix que s’hagi
posat a treballar en aquest tema, encara que considera que la seua gestió ha estat un desastre.
Però almenys és el primer conseller que s’ha posat a treballa per intentar arreglar aquest problema.
Diu que les cinc firmes del document no pertanyen a qualsevol, sinó que ha firmat la totalitat dels
representants del sector. Diu que és veritat que a la darrera reunió de la Mesa del Taxi hi va haver
un poc de batibull. Potser perquè es tracta d’un sector bastant vehement a l’hora d’exposar les
seues decisions.
Diu que els Sr. Comas fa una reflexió sobre la complexitat de fer una llei del taxi per a totes les
Balears. Però la responsabilitat de legislar és la primera obligació del Govern Balear. I li
demanàvem una cosa molt concreta, i és que en el marc de la llei habilitàs una figura molt concreta,
que són les llicències temporals del taxi. Li demanaven que ho regulàs i que deixàs a l’Ajuntament
que digui quantes llicències es poguessin donar. Diu que no sap si el Sr. Comas està d’acord en
donar les llicències temporals a aquelles persones que ja tenen llicències. Diu que vol recordar que
aquí s’havia de tornar en compte als assalariats. Hi ha assalariats que porten més de vint anys
treballant el taxi, i a la regulació que ha fet el Consell els exclou. Per tant, no els sembla bé com ha
regulat el Consell les llicències temporals.
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Diu que per acabar, li posarà un exemple. Si el Consell de Mallorca intentàs fer amb l’Ajuntament
de Palma, allò que el Consell d’Eivissa intenta fer amb el d’Eivissa es diria que han perdut la raó.
Diu que ell està aquí per defensar els interessos de l’Ajuntament, per treballar amb el sector del taxi
i que visquin amb unes condicions dignes.
Posada a votació, és desestimada, amb els vots en contra dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro,
Torres, Roldán, López, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i a favor dels Srs. Arabí,
Prats, Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Domínguez i
Fernández.

7è. Conveni Urbanístic per a la modificació puntual del Pla Parcial de la zona sud est del
Polígon 10 “Can Misses” del PGOU:
Vist l’esborrany de Conveni següent: “En Ibiza, a ................................ de Abril de 2006.
REUNIDOS
De una parte, D. Xico Tarrés Mari, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Eivissa,
actuando en nombre y representación del Ayuntamiento que preside.
De otra parte, Don Abel Matutes Tur , con NIF 41.418.895-N , actuando en nombre y
representación de INMO SIRENAS SL, con NIF B07910177, D. Vicente Riera Rosello, con DNI
41.406.528 L, Don Francisco José Ramón Costa con DNI 41.446.479 L actuando en nombre y
representación LAR PITIUSAS SL, con NIF , Dña. Otilia Torres Palau, con DNI 41.405.535 S y
Dña. Elena Noguera Torres, con DNI 41.762.763 F. Todos ellos actúan en su calidad de
COPROPIETARIOS de la finca registral nº 1562, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de
Ibiza. Adjunta se acompaña nota simple de dicha finca.
EXPONEN
I.- Que los COPROPIETARIOS arriba reseñados son titulares pro indiviso de la siguiente finca:
“Finca Registral nº 1562 , ubicada en el municipio de Ibiza, inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 2, sección 2ª.
La parcela se halla ubicada en la Calle Venda des Coloms nº 6, en Can Misses , Parcela 0, SubPar
0, Polígono 10, de 26.322 m2
II.- Que la referida finca ostenta la calificación urbanística de uso deportivo y aparcamiento, según
el plan Parcial del polígono 10.
Sin que hasta la fecha se haya ejecutado instalación deportiva alguna.
III.- Que el AYUNTAMIENTO es titular de la finca registral n 1557, inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 2 de Ibiza, al libro 28, tomo 1124, manzana S, integrada en el Plan Parcial de
Ordenación “Can Misses” , sector suroeste del Polígono 10 del Plan general de Ordenación Urbana
de Ibiza. Adjunta se acompaña nota simple registral. Tiene una superficie de 9.274,45 m2, de los
que 8.009 m2 se destinan a zona residencial y 1.265 m2 a zona verde. La superficie real es de
9.362 m2 , de los cuales 8107se destinan a zona residencial y 1255 m2 a zona verde.
IV.- Que esta finca tiene la calificación urbanística de uso residencial y de zona verde,
aunque en ella se han llevado a cabo usos provisionales deportivos, que se pretenden consolidar,
dadas la inversiones ya realizadas.
V.- Que el AYUNTAMIENTO con la finalidad de reestructurar y reordenar el suelo destinado a
equipamientos deportivos en la zona sureste del polígono 10 “Can Misses”, y dentro del marco de
las conversaciones mantenidas con los copropietarios en orden a un acuerdo para la cesión del
aprovechamiento, ha iniciado el procedimiento de modificación puntual del Plan Parcial de esta
zona que afecta los usos asignados a las parcelas mencionadas en los expositivos I y II,
consistente en lo siguiente:
a) Traspaso del uso residencial de la parcela S del mismo polígono (propiedad del
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Ayuntamiento) a la parcela Y, de modo que los usos de la parcela Y queden de la siguiente
manera:
• 13.090 m2 de uso deportivo
• 3.870 m2 uso aparcamiento
• 1.255 zona verde
• 8.107 uso residencial
b) Cesión al Ayuntamiento de Ibiza de 21.324 m2 de la parcela Y, con los siguientes usos:
• 13.090 uso deportivo
• 3.870 uso aparcamiento
• 1.255 zona verde
• 3.109 uso residencial
c) El resto de la parcela Y, de superficie 4.998 m2, con la asignación de un uso residencial, quedará
en propiedad de los actuales titulares de la parcela
VI.- Como resultado de tales acuerdos los COPROPIETARIOS han ofrecido al AYUNTAMIENTO la
cesión de 21.324 m2 de la parcela Y, cuyas condiciones urbanísticas serán objeto de modificación
en cumplimiento del presente convenio.
Visto, pues, el beneficio que obtendrán de esta actuación ambas partes, y apreciada su
conveniencia por ambas, los comparecientes adoptan los siguientes
ACUERDOS
1. El AYUNTAMIENTO asume el compromiso de continuar la tramitación hasta la aprobación
definitiva de la Modificación Puntual del plan parcial...., en orden a que la parcela Y de
26.322 m2, de la cual son titulares los COPROPIETARIOS y que queda perfectamente
identificada en los planos adjuntos, tenga la siguiente calificación: área de 13.090 m2
calificada como deportiva; área de 3870 m2 calificada como zona de aparcamiento; área de
1255 m2 calificada como zona verde; y área de 8107 m2 como zona extensiva, con la
distribución señalada en plano adjunto. El AYUNTAMIENTO se compromete además a
otorgar licencia de segregación de la referida parcela en las siguientes subparcelas:
1.- Parcela Y1: de 18.215 m2 (que comprenderá las áreas deportiva, de aparcamiento y
zona verde)
2.- Parcela Y2: de 8107 m2 que se corresponde con el área de uso extensivo.
2. Los COPROPIETARIOS, una vez aprobada definitivamente la modificación puntual del Plan
Parcial de la zona suroeste del Polígono 10 de “Can Misses”, con la asignación de usos
expuesto en el expositivo V, y autorizada la segregación del párrafo anterior, se obligan a
ceder al AYUNTAMIENTO, libres de cargas y gravámenes:
La parcela Y1 de 18215 m2, de uso deportivo, de aparcamiento y zona verde, de
su propiedad
Una participación del 38,34957 de la parcela Y2 de 8107 m2 de uso extensivo;
también de su propiedad; para ello cada uno de los copropietarios cederá el
siguiente porcentaje de su participación:
VICENTE RIERA
1,7615479
INMO SIRENIS
26,166396
LAR PITIUS, S.L.
9,7134021
OTILIA TORRES PALAU
½ de 0,9235163
ELENA NOGUERA TORRES
½ de 0,9235163
Dicha cesión se instrumentará como contrato de cesión onerosa de los
copropietarios al Ayuntamiento en pago de los aprovechamientos urbanísticos que se
derivan de la modificación propuesta.
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3. El AYUNTAMIENTO por su parte se compromete a aceptar esta cesión onerosa en la forma
prevista por la vigente legislación patrimonial.
4. Tras la cesión del referido porcentaje al Ayuntamiento, la titularidad de la parcela Y2
quedará de la siguiente manera:
VICENTE RIERA
2,8318475 %
INMO SIRENIS
41,718751 %
LAR PITIUS, S.L.
15,615171 %
OTILIA TORRES PALAU ½ 1,484636 %
ELENA NOGUERA TORRES 1,484636 %
½
AYUNTAMIENTO DE IBIZA 38,8931787
%
100,00000%
5. Los COPROPIETARIOS y el AYUNTAMIENTO DE IBIZA se obligan a segregar la
PARCELA Y2 en subparcelas, de una superficie mínima de 1000 m2 (tal y como establece
el Plan Parcial), y acordar las adjudicaciones correspondientes.
Para el caso de que transcurran dos meses desde que cualquiera de los
copropietarios solicite al resto la segregación y adjudicación sin que se haya
conseguido el acuerdo unánime; los COPROPIETARIOS y AYUNTAMIENTO se
comprometen a aceptar la propuesta de segregación y adjudicación del técnico que a
estos efectos designe el Ayuntamiento.
Al mismo tiempo, el AYUNTAMIENTO se obliga a conceder licencia de segregación en
el plazo máximo de 90 días desde la presentación de la solicitud en el registro de
entrada.
6. CONDICIÓN.
El presente convenio queda sometido a la condición de que se apruebe
definitivamente la modificación del Plan Parcial de la zona suroeste del Polígono 10
“Can Misses” del vigente Plan General de Ordenación Urbana , calificando los usos de
la parcela y con las siguientes condiciones urbanísticas expuestas en los anteriores
apartados.
Y para que conste y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio urbanístico, por
ambas partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.”.
I vista la següent Proposta d’Acord: “Vist l’esborrany de Conveni Urbanístic per a la modificació
Puntual del Pla Parcial de la zona Sur-Oest del Polígon 10 “Can Misses” del Pla General
d’Ordenació Urbana del Municipi.
Aquesta modificació puntual permet a l’Ajuntament l’obtenció de més sol esportiu, per a la
realització de noves instal·lacions, en el lloc del municipi de major i millor equipament d’aquestes
característiques i lliurar part de la qualificació residencial de l’illa S del Polígon 10 (Ocupada per ús
esportiu).
I vistos els informes següents:
- Informe del Director Gerent del Patronat Municipal d’Esports de data 20.4.06.
- Informe núm. 1134 de 02.05.2006 de l’Arquitecte Assessor.
- Informe de Intervenció de Fons de data 04.05.06.
- Informe jurídic, núm. 101 de data 04.05.2006.
Pel present es proposa al Ple de la Corporació, el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany del Conveni Urbanístic per a la modificació Puntual del Pla Parcial
de la zona Sur-Oest del Polígon 10 “Can Misses” del Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi.
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SEGON.- Facultar a l’Alcaldia per formalitzar els documents necessaris per a l’execució del present
acord.”.
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, la proposta
presentada.
Intervencions:
Sra. Marí: En primer lloc, referent a aquest tema demanarien la retirada d’aquest punt per una
qüestió que creuen molt important, perquè de la documentació que han pogut veure a l’expedient,
no està justificat. Diu que tota la operació consisteix en canviar amb uns propietaris aprofitament
urbanístic, la possibilitat de fer habitatges a una parcel·la que tenien la qual era esportiva, a canvi
que a l’Ajuntament els doni terrenys per a unes instal·lacions esportives i una petita quantitat de
terreny per fer habitatges. Tota l’operació gira entorn a la valoració del metre quadrat, on es diu que
el metre quadrat d’ús esportiu és de 95 euros i la valoració de l’ús residencial és de 900 euros. A
diferència d’altres vegades on es justifica amb un informe de l’arquitecte tècnic municipal com es
justifica la valoració, en aquest cas no saben d’on surten aquestes quantitats. Per tant, els sembla
molt delicat aprovar això sense saber com s’ha fet la valoració.
Sr. Torres: Diu que aquesta valoració l’han fet els propis serveis tècnics, i per tant no entén com no
té l’expedient complet.
Sr. Marí: Diu que l’informe al qual es refereix el Sr. Torres en absolut els dóna llum com l’arquitecte
que firma com serveis tècnics municipals – i a més demana que es faci constar si el Sr. Beltran
pertany als serveis tècnics municipals, perquè fins on ells saben és un arquitecte extern- ha arribat
a aquestes xifres. Una valoració ha d’incloure com s’hi ha arribat. Diu que per tant considera que en
aquest tema obren amb bastant lleugeresa.
Diu que l’operació consisteix en el fet que un terreny que era esportiu privat ara serà un tros
esportiu públic, un tros residencial privat i un altre residencial públic. Com a mínim, haurà de dir-los
que sort que és l’equip de govern qui no vol edificar perquè fins i tot els terrenys esportius els fan
residencials. Des del punt de vista de tenir més instal·lacions esportives públiques estan totalment
d’acord. Quant al fet que el mètode sigui deixar construir als privats, si fos el Grup Popular no sap
què li dirien. El que sí està clar és que de moment no es justifiquen els números. A la proposta que
es fa queda palès com es fa l’urbanisme en aquesta institució, com es treuen els sous.
Sr. Torres: Diu que les quantitats són les que són perquè hi ha un informe d’un tècnic que ho firma i
ho diu, i a més ho firma com arquitecte assessor. Les xifres surten per tant d’un projecte tècnic. A
més, no s’ha convertit sòl esportiu en sòl edificable sinó que han posat les coses al seu lloc, perquè
estaven descol·locades d’altres govern anteriors. On hi havia una zona esportiva era una zona
residencial, i on hi havia d’haver una esportiva privada no hi havia res perquè no hi ha cap privat
que vulgui desenvolupar una zona esportiva privada. El que han fet es col·locar les coses al seu lloc
i treure un rendiment molt important per al municipi quant a instal·lacions esportives i sòl edificable.
Sra Marí: Diu que com a mínim avantatges en treuen tots, perquè si a un privat li donen 5000
metres quadrats per edificar ha d’estar content, quan abans no els tenia. El que li preocupa és que
surti perdent l’Ajuntament, i per això el que li discuteix és el preu del metre quadrat. Sempre
l’Ajuntament, quan els han portat operacions urbanístiques, sempre els havien justificat el preu. Diu
que l’informe sobre aquest cas diu que el valor s’estima en 95 euros per m2, i aquesta és tota la
justificació, i després diu una porció de la parcel·la “Y” d’ús residencial el valor de la qual s’estima
en 900 euros, sense més justificació. Diu Ni tan sols quan el Grup Popular vol donar suport a l’equip
de govern els hi posen fàcil.
Diu que tant l’obligació de l’equip de govern com de l’oposició és intentar treure el màxim profit
possible d’aquests metres que es donen per edificabilitat. El Grup Popular creu que no pensen que
es faci bon negoci amb aquesta operació, i per això no els poden votar a favor, com a màxim
s’abstindran. I després els hi diuen que l’únic que fan és recol·locar les coses al seu lloc. Diu que li
admet que és veritat que quan governava el PP a una zona on es podien fer habitatges es va fer un
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camp de futbol, i ara l’equip de govern decideix que com no es van construir aquelles habitatges
aquest dret urbanístic el passin a una altra banda. Menys mal que és l’equip de govern que vol
baixar sostres de població. El Grup Popular s’abstindrà i prendran les mesures adequades perquè
justifiquin aquestos números.
Sr. Torres: Diu que li sembla mentida que representi a un partit que diu que és tan escrupolós a
l’hora de dur a terme tot aquest tipus d’operacions. Demana perquè no va plantejar aquest dubte
sobre la valoració a la comissió, on hi havia el tècnic al qual podia preguntar.
Diu que la Sra. Marí parla de 5000 m2 i diu que no els fan cap regal. Efectivament, no els fan cap
regal. Es tracta d’un conveni on es beneficien a parts iguals els privats i l’Ajuntament. Els particulars
se n’enduen 4999 m2 edificables, l’Ajuntament se n’enduu 9362 m2 per ús esportiu, 3109 m2 per
ús residencial, 1255 de zona verda i 3870 d’aparcaments.
Diu que li molesta que es posi en dubte la capacitat d’un arquitecte extern per fer un informe. Això
hauria de quedar clar. I quant a la motivació de l’operació, per una banda s’obté sòl per a unes
instal·lacions públiques, allò que es podria denominar com la ciutat esportiva de Can Misses, i per
altra obtenir recursos per a aquestes instal·lacions, a més de reubicar tots els espais de Can
Misses.
Diu que queda prou clar que és un conveni que beneficia molt el municipi, i que les úniques pegues
que se li poden posar és per no haver de dir que es tracta d’una bona operació.
Sotmès l’assumpte a votació, 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. Arabí, Prats,
Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Domínguez i
Fernández, s’acorda la seua aprovació.

8è. Modificació puntual del Pla Parcial de la zona sud est del Polígon 10 “Can Misses”:
Aprovació Provisional:
Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, del tenor literal
següent: “3r. Aprovació provisional Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana zona
Sud - Oest del Polígon 10.
Vist informe núm. 970/06 emès pels Serveis Tècnics Municipals del tenor: “ASUNTO:
APROBACION PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN
PARCIAL DE LA ZONA SURESTE DEL POLIGONO 10 CAN MISSES REFERENTE A LOS
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE DICHO POLIGONO.
INFORME
Se redacta el presente informe a petición del Concejal de Urbanismo efectuada en escrito recibido
el 20.02.2006.
El Decreto de Alcaldía del 10.11.2005 aprobó inicialmente dicho expediente de modificación puntual
del Plan Parcial siendo publicado en el B.O.I.B. Nº 178 del 26.11.2005. La fase de información
pública terminó el 27.12.2005 presentándose tres alegaciones que han sido informadas por el
redactor del proyecto de modificación puntual del Plan Parcial del Polígono 10 el Arquitecto D.Oscar
Cannalis Hernández en el escrito presentado el 3.03.2006 incluido en el expediente.
El pasado 8.03.2006 se ha presentado el DOCUMENTO PARA APROBACION PROVISIONAL de
dicha modificación puntual del plan parcial del Polígono 10 Can Misses.
Revisado dicho DOCUMENTO estos SS.TT. Municipales comprueban que en relación a las tres
alegaciones presentadas que figuran en el expediente:
-La de D. Manuel Bedoya presidente de la Asociación de Vecinos de Can Misses Polígono 10
presentada el 14.12.2005 se ha atendido incorporando en la memoria la necesidad de redactar y
aprobar un estudio de detalle para la manzana "Z" limitando los parámetros urbanísticos de la
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misma.
-La de D. Abel Matutes Tur en representación de la sociedad propietaria de una parte de la parcela
de uso deportivo privado afectada por esta modificación puntual presentada en registro de entrada
el 19.12.2005 se ha atendido cambiando la nueva parcela destinada a aparcamiento.
-La de D. Ramón Taboada Castro en representación de la Comunidad de Propietarios del edificio
Can Misses Park presentada el 21.12.2005 es exactamente la misma que la de D. Manuel Bedoya.
-Finalmente el 8.02.2006 se presenta escrito de D. Abel Matutes Tur en representación de la
sociedad propietaria de una parte de la mencionada parcela deportiva privada solicitando que el
Ayuntamiento ordene los trámites para la suscripción de un convenio a firmar entre los propietarios
de dicha parcela y este Ayuntamiento. En el expediente no existe nada más acerca de dicho
convenio.
El mencionado Decreto del 10.11.2005 aprobó inicialmente también el estudio de impacto ambiental
de dicha modificación puntual del Plan Parcial, siendo publicado en el mismo B.O.I.B. Nº 178 del
26.11.2005. La fase de información pública terminó el 27.12.2005 y no se han presentado
alegaciones (al menos no aparece en el expediente).
La documentación del expediente está completa y se cumplimenta el artículo 130 del Reglamento
de Planeamiento. Las nuevas modificaciones efectuadas luego de la fase de información pública
NO SIGNIFICAN UN CAMBIO SUSTANCIAL EN LOS CRITERIOS Y SOLUCIONES DE LA
MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL POLIGONO 10 que se aprobó inicialmente.
No se precisa, por tanto una nueva información pública y estos SS.TT. Municipales proponen la
APROBACION PROVISIONAL de este expediente de modificacación puntual del Plan Parcial del
Polígono 10 Can Misses.
Sin embargo estos SS.TT. Municipales recomiendan que previamente a la aprobación provisional
se firme el convenio urbanístico entre este Ayuntamiento y los propietarios de la parcela "Y" del
Polígono 10.
También se precisa previamente informe del Consell Consultiu como se especificó en el informe de
aprobación inicial redactado por el Arquitecto D. Victor Beltrán. No consta en el expediente que se
haya solicitado dicho informe.”.
I vist informe de Secretaria General núm. 093 de 17.04.06, per unanimitat s’acorda introduir les
següents modificacions:
a) En el primer paràgraf de la pagina 9 de la Memòria descriptiva del document, on diu: “En
cuanto al plano 3.4 del Plan Parcial de 1976 correspondiente a determinación de usos de
zona deportiva, ....”, ha de dir: “En cuanto al plano 3.4 del Plan Parcial de 1976
correspondiente a determinación de usos en zona deportiva, ....”.
b) Incloure en la documentació el plànol 3.4 al que es fa referència.
c) S’ha de definir el nom (lletra) en que s’identifica l’illa, on ha d’executar-se l’Estudi de Detall.
Finalment, vist l’informe favorable de l’esborrany de Conveni al punt 2n., s’INFORMA
FAVORABLEMENT el següent:
1r.
Estimar o desestimar les al·legacions presentades durant l’exposició pública en el sentit
que consta a l’informe d’al·legacions subscrit pel redactor.
2n.
Aprovar, amb caràcter PROVISIONAL, la modificació puntual del Pla Parcial de la zona SudOest del Polígon 10 de Can Misses del PGOU del Municipi, referent als equipaments esportius,
d’acord amb el document presentat en data 08.03.2006, Reg. Entrada 5446.
3r.
Remetre el present acord junt amb l’expedient complert de la modificació puntual del PGOU
de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi d’Eivissa, a la Comissió Insular
d’Urbanisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera a fi de que procedeixi, en el seu cas, a
l’aprovació definitiva.
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4t.
Remetre l’estudi d’Impacte Ambiental aprovat al Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
perquè procedeixi a la seva remissió al Comitè d’Avaluació d’Impacte Ambiental, per la seva
aprovació.
5è.
Facultar al Regidor d’Urbanisme per tal de que pugui subscriure la documentació que calgui
per a l’efectivitat del present acord, així com per a la correcció d’errors materials detectats.”
Intervencions:
Sra. Marí: Diu que el Grup Popular sempre ha actuat amb lleialtat institucional en aquest tema i que
a la comissió informativa van fer tota una sèrie d’aportacions. L’equip de govern diu que serà un
Estudi de Detall on es determinarà com serà la instal·lació esportiva que haurà on hi ha les piscines
i les pistes de tennis de Can Misses. Essent que els sembla bé aquesta solució perquè dóna
resposta a una sèrie d’al·legacions presentades per veïns afectats de la zona que, en augmentar
l’edificabilitat de la zona esportiva veien perjudicat el seu dret de vistes, una vegada més es passa
el carro davant dels bous. Aquest Estudi de Detall no només s’aprovarà avui sinó que el projecte on
es contempla fer aquesta ciutat esportiva no tan sols està redactat sinó que està adjudicat a una
empresa concreta per part d’IMVISA sense que estigui modificat el planejament. Diu que vol fer
notar que com molt bé diu tant el secretari de l’Ajuntament com els serveis tècnics municipals per
poder dur al Consell Insular aquesta modificació hauria de tenir abans l’informe del Consell
Consultiu. I llavors aquest dirà si està bé o si s’ha de fer algun canvi. Diu que s’ha prejutja com
acabarà aquesta història, s’ha decidit com es faran les instal·lacions esportives i no s’han preocupat
d’aprovar els instruments urbanístics perquè això es pugui fer. Per tant, ja es podria haver dut
l’estudi de detall com un annex, perquè ja se sap com serà.
Diu que de tota manera creu positiu millorar les instal·lacions de Can Misses i per tant els votaran a
favor. Una altra cosa és el projecte concret que es vol fer allí, però això és un altra debat del qual se
n’ocuparà el Patronat. Diu que per acabar només dos consideracions: que abans d’aprovar
projectes aprovin primer el planejament, i en segon lloc que duguin l’Estudi de Detall a aquest ple
per decret d’alcaldia, ja que realment l’equip de govern ja ho té. Diu que, amb aquestes dos
consideracions les quals esperen que es tenguin en compte, donaran suport a aquesta modificació.
Sr. Torres: Diu que, tal i com li va dir a la Comissió, l’Estudi de Detall està lligat al projecte
d’execució. Per tant és lògic que quan es doni la llicència al projecte d’execució estigui d’acord amb
l’estudi de detall. Per tant estan parlant d’un projecte bàsic, que és el que està aprovat.
Sra. Marí: Diu que li agradaria que demanàs un informe jurídic perquè allò que acaba de dir no es
així. L’estudi de detall no és una qüestió tan poc important. Perquè una cosa és que es faci una
petita modificació i una altra que es deixin edificar 80.000 m2 més del que permet l’actual PGOU.
Això fa necessari que no es doni cap llicència d’obres mentre que el planejament estigui aprovat.
Sr. Torres: Diu que no s’ha donat cap llicència que no estigui d’acord amb el planejament vigent. La
llicència es dóna amb el projecte d’execució i aquest ha d’estar d’acord amb el projecte de detall.
Diu que li agraeix que la Sra. Marí pugui preveure possibles problemes que poden venir. Diu que ell
també els pot preveure, però quan es presentin ja es resoldran.
Sotmès a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació.

10è. Decrets i comunicacions:
10.1.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“DECRET.- Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdits del vigent Pressupost Ordinari
d’aquesta Corporació per a l’any 2005, per incorporació de romanents de crèdit del pressupost
anterior.
Considerant que segons informa el Sr. Interventor, l’expedient compleix el que disposa l’article
182 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i articles 47 i 48 del
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Reial Decret 500/90 de 20 d’abril, així com el que estableixen les Bases d’Execució del Pressupost
vigent.
Procedeix aprovar l’expedient, incorporant-se els següents romanents als crèdits
del Pressupost de despeses vigent que es relacionen:
Partida Pressupostària
--------------------------------011
311
1.153,28
1210
22104 1.132,45
1210
48900 6.000,00
1211
16105 33.478,16
1211
1610504 31.332,90
1211
16200 10.200,00
1211
2270704 19.352,50
1213
22602 2.256,30
1214
22707 8.917,64
1214
22609 50.000,00
1214
2260904 48.000,00
1214
22707 14.000,00
1214
625
8.600,00
1215
22707 21.448,16
222
22707 72.564,50
Partida Pressupostària
--------------------------------3130
22602 30.000,00
3130
22706 15.000,00
3130
48000 7.809,55
3130
48900 5.000,00
3130
4890004 9.000,00
3130
48902 19.854,77
3130
48904 1.654,56
3130
48905 4.983,00
3130
61100 30.000,00
3130
624
1.074,00
323
48900 35.227,50
3230
22609 4.454,09
3230
22706 18.100,00
3230
22707 6.000,00
3230
61100 93.325,50
3230
625
2.400,00
3230
626
15.000,00
3231
22609 2.064,82
3231
625
3.200,00
3231
626
8.000,00
3232
22609 321,21
3232
625
1.600,00
3232
626
2.000,00
3233
22609 1.275,00
3233
625
1.600,00
3233
626
3.500,00
413
22700 5.968,23
413
22706 423,40
422
212
1.742,20

Import crèdit
a incorporar
-----------------011
1210
1210
1211
1211
1211
1211
1213
1214
1214
1214
1214
1214
1215
222
Import crèdit
a incorporar
-----------------3130
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3130
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3230
3231
3231
3231
3232
3232
3232
3233
3233
3233
413
413
422

Partida vigent Pressupost
on s’incorpora el romanent
----------------------------------3110005
2210405
4890005
1610505
1610504
1620005
2270704
2260205
2270705
2260905
2260904
2270705
6250005
2270705
2270705
Partida vigent Pressupost
on s’incorpora el romanent
----------------------------------2260205
2270605
4800005
4890005
4890004
4890205
4890405
4890505
6110005
6240005
4890005
2260905
2270605
2270705
6110005
6250005
6260005
2260905
6250005
6260005
2260905
6250005
6260005
2260905
6250005
6260005
2270005
2270605
2120005
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422
48900 500,00
422
6520001 6.548,16
431
22707 2.296,80
432
22706 114.759,06
432
2270603 82.445,15
432
2270604 5.960,00
432
60100 321.185,94
432
60101 6.134.950,15
432
6010298 278.814,08
432
6010304 1.272.829,25
432
6010601 67.711,39
432
6011299 43.062,48
432
6110000 114.347,47
432
624
10.225,00
433
210
35.915,05
433
60100 34.310,42
433
6010002 715,63
434
22706 115.892,96
Partida Pressupostària
--------------------------------442
22700 218.572,21
443
622
185.000,00
443
6220002 122.757,70
443
6220003 59.250,72
443
6220004 103.044,92
4450
22706 30.000,00
4450
2270704 27.448,00
4450
60100 3.374,44
4450
626
1.148,40
4451
210
3.317,60
4451
61100 87.575,36
4511
48900 1.500,00
4512
410
57.535,22
4512
710
10.425,51
4513
410
4.945,06
4513
710
3.500,00
4520
202
1.671,18
4520
22607 1.926,00
4520
481
2.000,00
4521
4100003 5.307,00
4521
48902 5.792,00
4521
60100 179.104,16
4521
6010001 25.620,66
4521
6010002 29.933,17
4521
6010004 105.500,50
4521
710
19.076,09
453
219
655,15
453
22602 13.329,00
454
22706 4.872,76
4550
212
14.702,36
4550
22706 12.113,00
4550
6230002 7.812,60
4550
625
1.300,00

422
422
431
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
433
433
433
434
Import crèdit
a incorporar
-----------------442
443
443
443
443
4450
4450
4450
4450
4451
4451
4511
4512
4512
4513
4513
4520
4520
4520
4521
4521
4521
4521
4521
4521
4521
453
453
454
4550
4550
4550
4550

4890005
6520001
2270705
2270605
2270603
2270604
6010005
6010105
6010298
6010304
6010601
6011299
6110000
6240005
2100005
6010005
6010002
2270605
Partida vigent Pressupost
on s’incorpora el romanent
----------------------------------2270005
6220005
6220002
6220003
6220004
2270605
2270704
6010005
6260005
2100005
6110005
4890005
4100005
7100005
4100005
7100005
2020005
2260705
4810005
4100003
4890205
6010005
6010001
6010002
6010004
7100005
2190005
2260205
2270605
2120005
2270605
6230002
6250005

21

Secretaria General

PLE ORDINARI
Dia 8 de maig de 2006

4550
626
4551
212
4551
22706
4551
481
4551
625
456
22602
456
22706
456
48901
463
22606
463
22607
463
48901
511
21000
511
21001
511
61100
Partida Pressupostària

4550
4551
4551
4551
4551
456
456
456
463
463
463
511
511
511
Import crèdit
a incorporar
-------------------------------------------------511
61101 128.244,66
511
511
6110102 19.334,08
511
511
625
242,44
511
7511
22602 91.779,09
7511
7511
22609 190.528,69
7511
7511
22707 79.325,30
7511
7511
60100 300.000,00
7511
7511
625
1.079,01
7511
7511
626
462,43
7511
--------------------TOTAL ROMANENT INCORPORAT...
11.759.848,77
=========================================

A)
B)
C)
D)

1.643,72
762,10
4.508,86
180,00
2.195,43
5.600,00
11.000,00
12.000,00
22.213,06
12.772,94
9.015,00
21.790,38
30.591,14
162.986,96

6260005
2120005
2270605
4810005
6250005
2260205
2270605
4890105
2260605
2260705
4890105
2100005
2100105
6110005
Partida vigent Pressupost
on s’incorpora el romanent
----------------------------------6110105
6110102
6250005
2260205
2260905
2270705
6010005
6250005
6260005

Finançant-se aquesta incorporació de la següent manera:
Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a
despeses generals.......................................................................................
Amb els nous ingressos no previstos en el Pressupost...............................
Amb els majors ingressos recaptats sobre els totals
previstos en el Pressupost...........................................................................
Amb excessos de finançament i compromisos ferms
d’aportació afectats als romanents que s’incorporen...................................

4.049.781,44
0,00
0,00

7.710.067,33
-----------------------TOTAL IGUAL A LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
11.759.848,77
=========================================================================
Sent aquesta resolució ferm i executiva, sense necessitat d’ulteriors tràmits, per tant es
procedirà per part dels serveis de la Intervenció de Fons a introduir les modificacions de crèdits
aprovades tant en despeses com en ingressos, en la comptabilitat del vigent Pressupost Ordinari
d’aquesta Corporació, amb efectes immediats.
Eivissa, 20 de març de 2006. L’ALCALDE, P.D., Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora Delegada.
Don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”; dictaminat per la Comissió
Informativa d’Economia i Hisenda, s’acorda quedar assabentats.
10.2.- Conforme al que estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcalde dóna
compte d’estar a disposició de tots el Corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu
coneixement. En queden assabentats.
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11è. Mocions sense proposta d’acord:
11.1.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent:
MOCIÓN DE CONTROL
TONI PRATS COSTA, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que
dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para su
discusión en el pleno de la Corporación:
En estos últimos meses se han estado ejecutando en el municipio de Eivissa numerosas
obras en la vía pública, algunas de ellas, muy cercanas a centros educativos de la ciudad. Los
trabajos realizados en las cercanías de estos centros educativos han superado en diversas
ocasiones los límites permitidos de ruidos y vibraciones, ocasionando con ello graves perjuicios a
los alumnos y profesores de los centros afectados que han tenido que convivir en horario lectivo
con las molestias provocadas por la maquinaria empleada para tales trabajos.
Teniendo en cuenta que la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Eivissa de
protección del medio ambiente y salud frente a la contaminación acústica, aprobada en julio de
2005, establece que los entornos de equipamientos docentes son áreas de sensibilidad acústica
“alta”, en las que, en horario diurno, no se pueden rebasar los 60 dB y que, en el articulo 35.-3. de
esta ordenanza se determina que “las obras en la vía pública deberán contar con un estudio de
incidencia acústica, que considerará las fuentes de ruido previstas y las medidas correctoras que
se han de adoptar para minimizar las emisiones e inmisiones sonoras y no superar los límites
establecidos. La aprobación de este estudio por parte de los servicios técnicos municipales será
preceptiva para poder iniciar las obras”,
Por todo ellos
SOLICITAMOS informen sobre los siguientes puntos:
1. ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Eivissa para minimizar los
ruidos en las obras de las vías públicas, especialmente en las cercanas a los centros
docentes?
2. ¿Se han elaborado los estudios de incidencia acústica preceptivos por parte de los
servicios técnicos municipales para poder iniciar las obras?
3. ¿Está promoviendo el Ayuntamiento de Eivissa el uso de maquinaria, equipos y
pavimentos de baja emisión acústica, especialmente al contratar obras y suministros, tal
y como se recoge en el artículo 39 de la citada ordenanza?
4. ¿El Ayuntamiento de Eivissa está exigiendo el cumplimiento de todo lo establecido en la
Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Eivissa de protección del medio ambiente y la
salud frente a la contaminación acústica?
Eivissa, a 4 de mayo de 2006.”.
Intervencions:
Sra. Marí: Diu que serà molt breu perquè ja n’ha parlat diverses vegades amb el Sr. Roldán. Diu
que vol fer constar la felicitació perquè per fi ha començat la descàrrega de combustibles. No
obstant això diu que hi ha una sèrie de qüestions que els preocupen al seu grup i a la ciutadania en
general, però també a la imatge turística del municipi tenint en compte que estan a un punt
neuràlgic de la ciutat. Això planteja que qualsevol obra en aquesta zona tengui una transcendència
especial. Diu que s’han passat tot l’hivern amb aquesta avinguda tancada amb les corresponents
molèsties. El Grup Popular ja havia demanat que s’aprofitàs aquest període de tancament per fer
les altres obres soterrades que s’havien de fer, i els projectes del quals estaven redactats des de fa
temps. Diu que s’haurien d’haver simultanejat aquestes obres. Diu que també té especial
importància veure com quedarà la superfície d’aquest carrer, ja que té una repercussió especial per
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aquest municipi. Tenint en compte aquestes preocupacions demanen quins terminis hi ha previstos
per acabar aquestes obres.
Sr. Roldán: Diu que li agraeix la felicitació de la Sra. Marí, la qual fa extensiva a tots els ciutadans,
ja que es tracta d’unes obres que es venia reivindicant des dels anys 90. Quant a la primera
pregunta, de com quedarà l’avinguda per l’estiu, diu que acabarà tal i com estava abans de
començar les obres, amb els quatre carrils i la mitjana acabada. Quant a la segona pregunta, diu
que creu que hi ha una petita confusió en el redactat de la moció i és que l’avinguda no ha estat mai
tallada totalment sinó només de manera parcial. Diu que no s’ha fet simultàniament l’obra de
pluvials i fecals per no tenir que tancar tota l’avinguda. Llavors sí que haurien hagut d’estar amb tota
l’avinguda tancada. Diu que la Sra. Marí sap que part d’aquestes obres s’han declarat d’emergència
i el que han fet ha estat acabar aquestes obres d’emergències i l’altra part ha hagut de dur el mateix
tracte que qualsevol altra obra, i finalment es va adjudicar a la mateixa empresa que du a terme les
altres obres. Diu que si tot funciona bé, els serveis tècnics diuen que abans de cap d’any les obres
estaran acabades.
Sr. Marí: Diu que la necessitat de l’obra devia estar damunt d’un paper, perquè el dic no el van tenir
fins l’any 2003. Diu que ella no n’havia parlat, però una gran part dels problemes en l’execució de
l’obra és que fossin obres d’emergència. Diu que ja en comissió li van dir que l’anterior consistori no
va fer els deures, perquè se n’han adonat que el projecte presentat per Autoritat Portuària no estava
bé i per tant no coincidia amb allò que realment havien de fer en 2005. Mentrestant, no els hi havien
fet cap requeriment perquè les medicions no coincidien i tot una sèrie de qüestions. Això suposa
que quan s’adjudica d’emergència se li diu a una empresa que executi i després ja discutiran el que
costa. Això es va d’haver de fer així perquè perillaven els fons de cohesió i a més es negaven a
buidar el combustible a partir del mes de maig.
Diu que no es va anar amb la diligència deguda i es va permetre que l’expedient quedàs
empantanat durant pràcticament un any a les dependències municipals. Diu que ja sap que estan
intentant arribar al millor acord possible per a les arques municipals però el problema el tenen, i és
que el pressupost que tenien eren 3500 milions, l’empresa en demanava 5000 i escaig i ara estan
mirant si poden arreglar-ho al voltant dels 4500. Diu que quan s’adjudiquen amb els pressupostos
tancats i amb caràcter previ l’Ajuntament té marge de maniobra i capacitat de negociar amb
l’empresa.
Diu que no li pot donar la raó al Sr. Torres quan diu que s’ha redactat perquè s’ha retardat
l’adjudicació. Diu que fins on ella sap, un mes i mig o dos, no s’ha obert a contractació el tema de
pluvials i fecals de l’avinguda 8 d’agost. No s’havia obert perquè no tenia informe d’Intervenció, el
qual només hi és a partir que es va fer una modificació del romanent en ple, en març o abril.
Respecte a si era bo o no fer les obres simultàniament i tancar tota l’avinguda diu que ella no li pot
dir, però com a mínim és una qüestió que s’hagués hagut de plantejar a les zones afectades cosa
que no es va fer, i que fos ells qui decidissin patir un any amb l’avinguda tancada o dos amb les
molèsties actuals.
Sr. Roldán: Diu que la Sra. Marí està confosa. Diu que fa poc la Sra. Marí li va dir que la manera
com li deia les coses era fruit de la ignorància d’aquest regidor. Diu que avui li ha de tornar el que li
va dir perquè el projecte de l’Avinguda 8 d’agost va sortir a contractació fa sis mesos. Allò que la
Sra. Marí diu de pluvials i fecals és una modificació d’aquest projecte, i com a tal modificació des
d’Intervenció es va dur a terme per tal de tenir els diners necessaris. Per tant és una modificació
damunt del projecte que ja estava adjudicat, com la Sra. Marí hauria de saber.
Diu que ja que la Sra. Marí treu això dels anys 90, el que està clar és que els ciutadans d’aquest
municipi feia moltíssims anys que reivindicaven que el combustible no es transportàs en camions i
el que ha volgut dir és que almenys des d’ahir ja no passa. Diu que a la Sra. Marí li costa reconèixer
que qui ho ha aconseguit ha estat aquest equip de govern, però no es volen atribuir cap èxit sinó
que l’exit ha de ser per a tots. Diu que a més per a la realització d’aquestes obres d’emergència no
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han rebut ni un sol euro del Consell Insular, però qualsevol cosa que ve d’aquest Ajuntament no li
donen cap suport. Quant al retard, el retard ha estat de 5 dies.
11.2.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent:
“MOCIÓN DE CONTROL
VIRTUDES MARÍ FERRER, Regidora del Ayuntamiento de Eivissa, de acuerdo con lo que
dispone la Ley de Bases de Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN DE CONTROL para su
discusión en el pleno de la Corporación:
Ante el anuncio realizado por el equipo de Gobierno del final de las obras de las
canalizaciones de GESA Y CLH en la avd. 8 d’Agost y de los próximos trabajos de reforma de la
superficie y la instalación de las redes de pluviales y saneamiento de esta avenida, previstos para el
próximo mes de septiembres.
SOLICITAMOS informen sobre los siguientes puntos:
1. ¿Cómo va a quedar la avenida a lo largo de los próximos meses de verano?
2. ¿Las obras de remodelación de la superficie y de la instalación de las redes de pluviales y
saneamiento supondrán que la avenida se vuelva a cerrar al tráfico a partir del próximo mes
de septiembre?
3. ¿La instalación de las redes de pluviales y saneamiento exigirá la apertura de nuevas zanjas
en la calle?
4. Conocer el plazo ejecución previsto para las obras de superficie y la instalación de las redes
de pluviales y saneamiento.
Eivissa a 4 de mayo de 2006.”.
Intervencions:
Sr Prats: Diu que aquesta moció té relació amb obres que es fan prop d’espais docents, i que
causen molèsties. Diu que l’any 2005 es va aprovar una ordenança de medi ambient front a la
contaminació acústica. A l’article 35 deia que totes les sol·licituds de llicències d’obres públiques
haurian de venir acompanyades d’un estudi sobre incidència acústica. Aquest estudi ha de
considerar les fonts de remor previstes i les mesures correctores que s’adoptarien per part de
l’empresa. Al mateix article es diu que aquestes remors han d’estar mesurades, que no poden
superar els límits establerts i que aquest estudi hauria de ser aprovat pels serveis tècnics
municipals. En el moment d’aprovar aquella ordenança diu que ell ja els va advertir que l’equip de
govern començava la casa pel terrat, quan allò que fa falta és fer més controls. Diu que ara es
troben amb obres que es fan prop de l’institut de Santa Maria, algunes reparacions prop de col·legis
públics, a Sa Blancadona, la Graduada o sa Colomina.
Diu que voldrien sebre quines actuacions ha dut a terme l’equip de govern per minimitzar les remors
de les obres de les vies públiques, especialment les pròximes a zones docents. Voldrien sebre
també si s’han elaborat els estudis d’incidència acústica per part dels serveis tècnics, si s’està
promovent per part d’aquest Ajuntament l’ús de maquinària, equips i paviments de baixa emissió
acústica. I finalment si l’equip de govern està complint amb l’ordenança de medi ambient.
Sr. Rubio: Diu que creu que és de les poques vegades que es presenta una moció de control
contra una ordenança que té set mesos de vida, perquè es va publicar el 29 de setembre. Diu que li
farà unes quantes correccions: només fan falta estudis d’incidència acústica per a les obres que
s’han de fer a la via pública. Per a les altres estan pendents que el Govern de les Illes Balears
aprovi la llei de contaminació acústica. Aquesta llei obliga a fer moltes més coses del que obliga
l’ordenança municipal. Diu que s’ha estat treballant, fent els protocols interns per valorar totes
aquestes obres i no interferir unes regidores amb altres i perquè tot sigui àgil. Però vol fer notar que
el Sr. Prats s’ha oblidat de l’art. 37, on es parla de les excepcions, amb la qual cosa s’han mirat
totes les maquinàries i eines que fan servir els serveis municipals per veure si compleix tota la
normativa. Diu que tenen tota la maquinària municipal dins la normativa, i quant a feines concretes
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hi ha hagut projectes i obres amb llicències que s’havien donat abans que entràs en vigor
l’ordenança i que han tengut dificultats per controlar aquestes remors. L’obra que més queixes ha
generat ha estat degut a una que feia servir un compressor pneumàtic molt sorollós, al final de Vara
de Rey. Diu que una ordenança no implica que no hagi soroll al carrer, sinó que hi ha una voluntat
de marcar-se uns límits i que estan treballant per aconseguir-ho.
Sr. Prats: Diu que el Sr. Rubio al·lega que l’ordenança només té set mesos. Diu que abans
d’aprovar una cosa l’equip de govern hauria d’assegurar-se que el dia següent sigui d’obligat
compliment. Per tant, no té cap excusa. Si no la fan complir és perquè només l’han aprovat de cara
a la galeria. Diu que en el seu moment ja va dir que aquesta ordenança no era més que un refrit
d’altres normatives ja publicades, i que de les poques coses novedoses era l’obligatorietat de
presentar estudis d’incidència acústica, les quals no estan essent demanades per l’Ajuntament. El
cas és el d’empreses que estan fent obres a la via pública i que no estan demanant. Diu que no
està parlant de si la maquinària del propi Ajuntament compleix la normativa, sinó de gent que fa
obres i que no treballen per aquest Ajuntament.
Diu que, després d’haver presentat aquesta moció, ara li diguin que estan pensant en elaborar els
protocols li sembla molt bé, però la qüestió és que a dia d’avui l’estudi d’incidència acústica no
s’està demanant. Diu que ara el sr. Llombard no hi és i no li agrada parlar de gent no és present, el
cas és que li sembla molt bé que un director es queixi quan es fan obres al costat d’una escola però
potser seria millor que primer mirassin el que passa a casa seua abans d’anar-se’n a queixar a
altres municipis. Diu que la seua pregunta torna a ser si a dia d’avui s’estan demanant els estudis
d’incidència acústica i si es compleix la normativa de medi ambient quant a remors. Diu que és molt
polit aprovar una ordenança, tancar-la dins d’un calaix i després esperar que des d’una altra
regidoria se’n facin càrrec.
Sr. Rubio: Diu que primer li contestarà a les preguntes, perquè no li diguin no ho ha fet. A dia d’avui
d’avui s’està complint la normativa. Si es produeix alguna deficiència es podria revisar per veure si
s’han equivocat en alguna cosa, però li reitera que la normativa es compleix. El protocol intern ja
està redactat i està funcionant. Diu que la comunicació entre regidors hi és i que hi ha debat entre
tots per veure com s’ha d’aprovar una ordenança. El Sr. Prats diu que el regidor que ara parla s’ha
excusat en que la norma només té 7 mesos. Diu que li sembla bé, li sembla interessant que al cap
d’aquest temps es presenti una moció de control per veure si es compleix una norma. Diu que això
demostra que quan es fan aquestos discursos de si es compleixen amb moltes coses al cap de set
mesos, potser és perquè van a un ritme ràpid, i potser no estan fer tan malament les coses.
Diu que respecte a l’al·lusió al Sr. Llombard, quan ell va parlar com director de l’escola esmentava a
la inseguretat de l’escola perquè estaven foradant molt a prop de l’escola. Pel que al debat de
l’escola, poden parlar sobre l’ordenança, i diu que estarà encantat de parlar-ne, així com també
sobre el contingut de la llei que aprovarà la llei autonòmica. Diu si el Sr. Prats sap que tal vegada
els hotels d’aquest municipi no podran tenir una qualificació mediambiental per culpa d’aquesta
norma? Diu si el Sr. Prats sap per què s’apliquen unes coses que diu el decret balear en aquest
municipi i a altres no? Diu que acabarà reiterant que l’ordenança s’està complint i que hi ha
protocols de com s’ha d’aplicar.
12è. Precs i preguntes:
12.1.- Pregunta escrita, següent:
“CARMEN DOMÍNGUEZ ARELLANO, D.N.I. 41.441.427-G, en representación del Grupo Municipal
Popular,
SOLICITA:
Que en el próximo pleno de la Corporación se dé respuesta a las siguientes peticiones formuladas
por el Partido Popular.
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Se dé cuenta de la relación de personas, empresas y entidades de cualquier índole que
colaboran en la organización y desarrollo de la Fiesta Eivissa 2006, especificando cantidades
económicas abonadas a cada una de ellas.
Eivissa, a 4 de mayo de 2006.
EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”.
Contestació de la Sra. Costa: Referent a la pregunta sobre les empreses, persones i entitats que
col·laboren amb l’organització i desenvolupament de la Festa Medieval i les quantitats abonades.
Diu que quan hagi passat la festa li podran contestar. El que saben ara és que s’ha adjudicat a una
empresa el muntatge del mercat medieval per una quantitat de 45.000 euros. Després totes les
altres contractacions ja se li donarà compte detallat. També li pot dir que l’Ajuntament té una partida
de 150.000 euros però de moment estan a l’espera de veure quina és la col·laboració del Consell
Insular i de la Fundació del Turisme. Diuen que de moment els han dit que hi haurà col·laboració
però encara no saben ni quanta ni quan. L’empresa adjudicatària del parc va ser Pegasus. En total
hi van optar tres empreses.
12.2.- Sr. Comas: Diu que té una pregunta referent a un prec que van fer uns dies sol·licitant la
inclusió del correu electrònic del Grup Popular en el llistat d’e-mail de l’Ajuntament. Diu que també
voldria preguntar sobre unes obres que s’està fent entre els hotels Torre del Mar i l’Algarb, per
veure si són de titularitat municipal, ja que li crida l’atenció que es facin en aquestes dates. Diu que
té una tercera qüestió i és que fa cosa d’un mes li va cridar l’atenció sobre l’estat de neteja de la
sala de Fills Il·lustres. Li agradaria sebre què s’ha fet.
Contestacions dels Srs.:
Sr. Campillo: Diu que el mateix matí que el Grup Popular va demanar la inclusió de l’adreça d’email ja es va penjar a la pàgina web.
Sr. Roldán: Diu que quant a les obres confirma que són de titularitat municipal. Fa 20 dies que es
van adjudicar i el termini d’execució és d’un mes i mig per la qual cosa espera que a finals de mes
estiguin acabades. Diu que Costes els va dir que l’asfalt no podia ser negre i van haver de buscar
una empresa que faci un mescla.
Sr. Rubio: Diu que allò que el Sr. Comas li va fer veure és que dins de les àmfores que hi ha a la
sala de fills il·lustres hi havia llosques de cigarreta i altres restes. Però com també sap el Sr. Comas
en el mateix moment en que el Sr. Comas li va dir ell va cridar a empleats municipals perquè ho
fessin net. Si no ha estat així veuran perquè.
12.3.- Sr. Prats: Diu que segons apareix als mitjans vesins de la zona de Cas Mut no tenen aigua
des de divendres per la nit i vesins de l’edifici Rialto porten dos mesos amb talls d’aigua. Pregunta
si es pensa prendre alguna mesura. Una altra pregunta és referida al carril bici que van dir que
tendria l’Avinguda d’Espanya.
Contestacions dels Srs.:
Sr. Rubio: Diu que pel que fa al tema de Cas Mut, diu que no sap com dir-ho suau. El model
urbanístic que va tenir aquest municipi temps enrere va fer que zones de la ciutat cresquessin
sense tenir les infrastructures bàsiques i això ha fet que ara es trobin que s’anava donant aigua de
canonades que no són de propietat municipal. En el cas de Cas Mut era d’Aqualia. Per tant, fins
que no es faci el pla d’urbanització i no es facin totes les infrastructures no es podrà connectar amb
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la nostra xarxa perquè hi ha vesins que vénen per aquí reclamant no tan sols pels talls d’aigua sinó
per la qualitat. Però desgraciadament, per no fer-los fer grans obres per un habitatge, i mentre no
tenguin el pla d’urbanització que han d’executar els vesins, ara intentaran solucionar-ho el més
ràpid possible.
Sr. Roldan: Diu que el Sr. Prats sap que queda la meitat de l’Avinguda d’Espanya per remodelar.
Per tant quan es faci la totalitat de l’obra espera que tenguin carril-bici.
12.4.- Sra. Marí: Diu que té una pregunta referent al poliesportiu del Viver. Aquesta instal·lació té
una mena d’element la funció del qual era protegir del sol a la gent que practica esport.
Contestació del Sr. López: Diu que compartint amb part el que diu la Sra. Marí i creu recordar que
ja hi ha una moció en aquest sentit. Diu que actualment és una actuació que ja està en fase de
contractació i espera poder-ho solucionar aviat.
12.5.- Sr. Rodríguez: Diu que a l’entrada del poliesportiu des Viver hi ha unes basses, les quals ja
són una mini-piscina. Aquest cap de setmana hi ha hagut campionat de Balears de futbol-sala i els
espectadors han hagut d’entrar per una porta lateral. Diu que la solució urgent podria ser col·locar
grava.
Contestació del Sr. López: Diu que efectivamet això és una solució d’urgència i de fet grava ja n’hi
van tirant. El que passa és que els vehicles que aparquen mouen amb les rodes la grava i per això
no és possible fer una planimetria correcte de la situació. Fins que no estiguin les obres del costat
acabada i els camions deixen d’entrar no serà possible donar-hi una solució. En el moment en que
acabin es podrà fer un plantejament més seriós del problema per crear una zona verda i un
aparcament.
Intervencions del públic:
Sr. Serafín: que va ser present a la Mesa del Taxi però es va haver d’absentar. Diu que després va
preguntar com havia anat . Diu que ells estan d’acord que les llicències temporals han d’estar
regulades per l’Ajuntament. Diu que se’ls va dir que sí, però pel que fa a com aniria això endavant
no van quedar en res. Un altre punt que era el reglament del taxi va quedar com sempre, en res.
Pel que fa al tema del radio-taxi va quedar com sempre, en res. Pel que fa a les llicències fixes va
quedar com sempre, en res. Per tant, van fer un altre escrit a l’Ajuntament sol·licitant urgentment
una altra reunió de la Mesa del Taxi perquè la temporada ja és damunt. Diu que a ells els preocupa
el tema del taxi i per això sol·liciten aquesta nova reunió. Diu que també a la seua associació, que
porta aproximadament un any, no els fan molt de cas perquè si no el Sr. Xico Tarrés coneixiera tota
la directiva. És per això que han sol·licitat una nova reunió. Diu que el temps fort és l’agost, llavors
no entén per què es rebutja convocar la mesa novament.
Sr. Campillo: Diu que el Sr. Serafín ha dit unes quantes inexactituds. Diu que voldria recordar,
tenint en compte que a la sala hi ha persones que van ser presents a la Mesa. Diu que el Sr.
Serafín es va aixecar als cinc minuts de la reunió perquè es va començar la reunió per l’últim punt
de l’ordre del dia i per això va decidir que se n’anava, cosa que és molt respectable. Diu que amb el
seu president, i amb la resta de membres de la Mesa es va discutir sobre els punts que van
considerar importants. Diu que l’Ajuntament convocarà la Mesa del Taxi no perquè ho digui el Sr.
Serafín o perquè ho digui el Sr. Comas, sinó quan l’Ajuntament cregui convenient convocar-la, i ho
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faran amb la normalitat amb què ho vénen fent des de fa 4 anys. Diu que segurament l’alcalde no
els coneix perquè no han demanat cap cita perquè els conegui.
Sr. Vargas: Diu que una vegada que es va dir que sí a la proposta que va fer de concedir les 19
llicències excepte els representants dels amos dels taxis, pregunta quins obstacles tenen ara
mateix per no concedir cap llicència.
Sr. Campillo: Diu que el Sr. Vargas sap que l’Ajuntament no ha dit que sí a les 19 llicències. Si
algun ajuntament ha donat noves llicències ha estat aquest. Al principi de la legislatura el
compromís era donar 10 llicències. Actualment en falten per donar 4, les quals estan en plena
tramitació. Diu que el Sr. Vargas sap que estan intentant mantenir un equilibri per al sector i per als
interessos del sector. Diu que no veu en el seu entorn més proper es donin totes les llicències que
la llei permet. A Barcelona ara tenen problemes per haver donat massa llicències. Llavors, diu que
estan mantenint aquest equilibri. Diu que algun president anterior reivindicava les llicències fins que
li van tocar i després va entendre que s’havia de ser un poc més moderat a l’hora de la concessió
de les llicències perquè el sector visqui amb una certa dignitat.
Sr. Vargas: Diu que el Sr. Campillo va dir que si a la resta els semblava bé donar les 19 llicències
les donarien. Diu que el Sr. Campillo va dir que a ell li semblaven bé. A això tothom va dir que sí
excepte els representants del amos del taxis.
Sr. Campillo: Diu que allò que ell va defensar a la Mesa era que semblava que el Sr. Vargas
defensava que es donassin totes les llicències que la llei permet, i com ningú deia res ell va pensar
que si tot el sector hi estava d’acord no seria l’Ajuntament qui s’oposàs al fet que es donassin totes
les llicències. Diu que el PP en volia donar 5 més, és a dir 19 i 5 més però després es va fer enrere.
Finalment no hi va haver consens i per això es donen 10 llicències, les 6 que ja s’han donat i les
altres 4 que estan en tràmit. Diu que si tot va bé abans del mes d’agost estaran treballant.
Sr. Joan Marí, President de la Unió Pitiüsa del Taxi: Diu que li voldria fer una pregunta al Sr.
Comas. Diu que el dia de la reunió de la Mesa del Taxi el Sr. Comas va dir el que ja havia dit altres
vegades i és que la concessió de llicències temporals fossin de competència municipal, i que el
Consell el que havia de fer eren les autoritzacions de transport o targetes de transport. Diu que
també va dir que aquest pla d’actuació, com un acte administratiu es podia corregir amb un altre
administratiu. Diu que la seua pregunta és si el Sr. Comas continua pensant això, i en cas que l’acta
de la reunió no estigués feta, demana que això dit pel Sr. Comas consti en acta; és a dir, que les
llicències son competència municipal i que aquest acte administratiu del Consell es podia modificar
o corregir amb un altre acte administratiu.
Sr. Comas: Diu que ara mateix està delegat pel Sr. Alcalde per contestar. Diu que de la mateixa
manera podria fer l’Ajuntament amb les llicències del taxi; és a dir, delegar en el Consell. Diu que ell
ja ho ha dit i no l’importa reiterar que les competències sobre llicències són municipals, i allò que ha
demanat a l’equip de govern és que actuïn en conseqüència amb la responsabilitat que tenen. Diu
que el Consell sí que està legitimat per resoldre aquesta situació però que si no ho veuen bé dins
del marc de les seues competències l’Ajuntament resolgui el problema. Perquè el problema que
tenen és cert i durant el mes d’agost el patirà tothom. Diu que ja que no s’accepten la solució del
Consell, almenys que l’Ajuntament actuï i digui què és allò què vol fer entraran a parlar.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i quinze minuts
del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de trenta folis que, amb mi la Secretària,
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firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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