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ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Escrits de constitució dels grups polítics i designació dels portaveus
3r. Proposta del Grup Progressista sobre la periodicitat de sessions.
4t. Propostes d’Alcaldia sobre la creació i composició de Comissions Informatives.
5è. Nomenament de representants a òrgans Col·legiats.
6è. Resolució de l’Alcaldia relativa al nomenament de Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de
Govern Local i la delegació d’atribucions.
7è. Proposta i comunicació de càrrecs amb dedicació exclusiva i altres.
8è. Proposta sobre determinació de places per a personal eventual.
9è. Delegació d’abribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 21 DE JUNY DE 2007.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Lurdes Costa Torres
Srs. Regidors:
Sr. Santiago Pizarro Simon
Sr. Vicente Torres Ramón
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sra. Sandra María Mayans Prats
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Irantzu Fernández Prieto
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Sr. Antonio Prats Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés
Sr. Rafael Triguero Costa
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sra. Olga Martínez Parra
Sra. Adrián Trejo de la Rosa
Srs. que falten amb excusa:
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió
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Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia vint-i-un de juny de dos mil set; sota la
Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Lurdes Costa Torres, es reuneixen els Srs.
Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària de l'Excm. Ajuntament Ple,
en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
No s’aprova l’Acta de la sessió anterior, per no estar encara transcrita.

Intervé l’Alcaldessa dient que espera que sigui una bona legislatura i que es puguin
aconseguir coses.

2n. Escrits de constitució dels grups polítics i designació dels portaveus:
L’Alcaldessa, de conformitat amb l’art. 25 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
dóna compte al Ple d’haver-se constituït els següents grups polítics:
GRUP PROGRESSISTA.Integrants:
Sra. Lurdes Costa Torres
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sra. Sandra Maria Mayans Prats
Sr. Vicente Torres Ramón
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Irantzu Fernández Prieto
Sr. Santiago Pizarro Simón
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Portaveu:
Sr. Santiago Pizarro Simón
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Portaveu Suplent:

Sr. Vicente Torres Ramón

GRUP POPULAR.Integrants:
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Sr. Antonio Prats Costa
Sra. Pilar Marí Torres
Sr. Jaime Díaz de Entresotos Cortés
Sr. Rafael Triguero Costa
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sra. Olga Martínez Parra
Sr. Adrián Trejo de la Rosa
Portaveu:
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Portaveu adjunt:
Sr. Antonio Prats Costa
En queden assabentats per unanimitat.

3r. Proposta del Grup Progressista sobre la periodicitat de sessions:
De conformitat al que estableix l’art. 38.a) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, en
relació amb els arts. 79 i 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de
les Illes Balears, se sotmeten a la consideració del Ple per a la seua resolució, les següents
propostes efectuades pel Grup Progressista:
PERIODICITAT PLENS:
“PROPOSTA
Conforme al que disposa l'Art. 79 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears, en relació amb l'Art. 38 del RD. 2568/86, de 28 de novembre, es
proposa que el Ple de l'Ajuntament celebri sessió ordinària mensualment, el darrer dijous de cada
mes, amb independència dels Plens extraordinaris que conforme a la legislació vigent sigui
procedent convocar. En el supòsit de què el darrer dijous del mes fos inhàbil, la sessió de Ple se
celebrarà el següent dia hàbil. Eivissa, a 18 de juny de 2007. L'ALCALDESSA, Sgt.: Lurdes Costa
Torres.”
“PROPOSTA
Conforme al que disposa l'Art. 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears, es proposa que la Junta de Govern Local se celebri el primer i
tercer dilluns de cada mes, en el supòsit de què algún d’aquests dies sigui inhàbil, la Junta se
celebrarà el següent dia hàbil. Eivissa, a 18 de juny de 2007. L'ALCALDESSA, Sgt.: Lurdes Costa
Torres.”
El Sr. Pizarro diu que s’ha consensuat amb el Grup Popular, de modificar la proposta del Ple i afegir
que sigui a partir del mes de juliol.
Sotmeses a votació les propostes, són aprovades per unanimitat, amb la modificació assenyalada
pel Sr. Pizarro.

4t. Propostes d’Alcaldia sobre la creació i composició de Comissions Informatives:
Intervé la Sra. Marí Ferrer i diu que el que són decisions d’organització s’abstendran, perquè són
decisions de l’equip de govern. Aquest criteri ja serveis pels punts posteriors.
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Conforme estableix l’art. 38.b) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, se sotmeten
a la consideració del Ple per a la seua resolució, la següent proposta efectuada per l’Alcaldia:
“PROPOSTA DE CREACIÓ DE
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Seguint el criteri aplicat en la creació d'àrees de delegació d'atribucions efectuades per
l'Alcaldia i conforme al disposat pels articles 24.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears i 124.2 del RD 2568/86 de 28 de novembre (ROF), propós al
Ple la creació i denominació de les següents Comissions Informatives permanents:
- COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
Així mateix es proposa que la composició de la Comissió de Control del PEPRI de sa PenyaLa Marina sigui la mateixa que la del PEPRI de Dalt Vila, sent la seua composició, en virtut d'aquest
últim Pla Especial, la mateixa que la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.
Eivissa, a 18 de juny de 2007. L'ALCALDESSA, Sgt.: Lurdes Costa Torres.”
Vistes així mateix les propostes formulades per l’Alcaldessa i per la Portaveu del Grup Popular,
s’acorda, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández, Mengual i Srs. Ferrer,
Torres, Costa, Pizarro, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció de les Sres. Marí Ferrer, Marí
Torres, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.
:
PRIMER.- Es creen les següents Comissions Informatives Permanents:
- COMISSIÓ INFORMATIVA D'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
SEGON.- La composició de les Comissions Informatives Permanents serà la següent:
- COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
Sr. Santiago Pizarro Simón, Sr. Ricardo Albín Pascual, Sr. Enrique Sánchez Navarrete, Sra. Mariví
Mengual Rull, Sr. Jaime Díaz de Entresotos Cortés, Sr. Adrián Trejo de la Rosa i Sra. Alejandro
Marí Ferrer.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC
Sr. Vicent Torres Ramón, Sr. Marc Costa Tur, Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba, Sr. Rafel Ruiz
González, Sra. Virtudes Marí Ferrer, Sr. Antonio Prats Costa i Sr. Rafael Triguero Costa.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Sr. Vicent Ferrer Barbany, Sra. Sandra Mayans Prats , Sra. Irantzu Fernández Prieto, Sr. Enrique
Sánchez Navarrete, Sra. Pilar Marí Torres, Sra. Olga Martínez Parra i Sra. Carolina Cava de Llano
Carrió.
- COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Sr. Santiago Pizarro Simón, Sr. Ricardo Albín Pascual, Sr. Enrique Sánchez Navarrete, Sra. Mariví
Mengual Lull, Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés, Sr. Adrián Trejo de la Rosa i Sra.
Alejandro Marí Ferrer.
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5è. Nomenament de representants a òrgans Col·legiats:
Conforme estableix l’art. 38.c) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i vistes les
propostes formulades per l’Alcaldessa i per la Portaveu del Grup Popular, de representants de la
Corporació a òrgans col·legiats, següents:
• PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEO D’ART CONTEMPORANI:
Vicepresidenta: Sra. Sandra Mayans Prats, Vocals: Sr. Vicent Ferrer Barbany, Sr. Marc Costa
Tur, Sra. Pilar Marí Torres i Sr. Jaime Díaz de Entresotos Cortés
• PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA:
Vicepresidenta: Sra. Sandra Mayans Prats i Vocals: Sr. Enrique Sánchez Navarrete, Sra.
Virtudes Marí Ferrer i Sra. Olga Martínez Parra.
• PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS:
President: Sr. Rafel Ruiz González, Vicepresident: Sr. Santiago Pizarro Simón, Vocals: Sr.
Vicent Torres Ramón, Sra. Rafael Triguero Costa i Sra. Adrián Trejo de la Rosa.
• CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT:
Sr. Santiago Pizarro Simón, Sr. Vicent Torres Ramón i Sr. Marc Costa Tur
• CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
President: Sr. Vicent Ferrer Barbany, Vicepresidenta: Sra. Sandra Mayans Prats, Vocals Sr.
Juan Manuel Rubio Córdoba, Sra. Pilar Marí Torres i Sra. Olga Martínez Parra.
• CONSELL MUNICIPAL D’ACCIÓ SOCIAL:
President: Sr. Enrique Sánchez Navarrete, Vocals: Sra. Irantzu Fernández Prieto i Sra. Carolina
Cava de Llano Carrió.
• COMISSIÓ
INSULAR
D’ORDENACIÓ
DEL
TERRITORI,
URBANISME
I
PATRIMONI:PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC
Titular: Sr. Vicent Torres Ramón, Suplent: Sr. Marc Costa Tur
• CONSELL INSULAR D’ACCIÓ SOCIAL:
Titular: Sr. Enrique Sánchez Navarrete, suplent: Sra. Irantzu Fernández Prieto
• DELEGACIÓ INSULAR DE LA CREU ROJA:
Sr. Enrique Sánchez Navarrete i Sr. Ricardo Albín Pascual
• CONSELL ADMINISTRACIÓ AUTORITAT PORTUÀRIA:
Sra. Lurdes Costa Torres
• FELIB:
Sr. Santiago Pizarro Simón
• CONSORCI D’AIGÜES “IBIZA CAPITAL”:
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba i Sr. Antonio Prats Costa.
• JUNTES PERICIALS: URBANA: Sr. Vicent Torres Ramón
RÚSTICA: Sr. Vicent Torres Ramón
• CAIXA D’ESTALVIS “SA NOSTRA”:
Sr. José Torres Torres
• CAIXA POLLENÇA:
Sr. Juan Marí Muñoz
• CONSORCI EIVISSA I FORMENTERA EMPRENEN:
Titular: Sr. Santiago Pizarro Simón, Suplent: Sr. Vicent Torres Ramón
• CONSORCIO EIVISSA-MIRALL:
Sr. Vicent Torres Ramón i Sr. Marc Costa Tur
• COMUNITAT S’ESCORXADOR:
Sra. Mariví Mengual Lull
• GRUPO D’ACCIÓ LOCAL LEADER II:
Sr. Juan Manuel Rubio i Sr. Marc Costa Tur
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• CONSORCI DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL MEDI RURAL – ZONA 5B -:
Sr. Vicent Torres Ramón
• COMISSIÓ COORDINACIÓ POLICIES LOCALS ILLES BALEARS:
Sr. Ricardo Albín Pascual i Sr. Santiago Pizarro Simón
• COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ HOSPITALÀRIA DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I
FORMENTERA:
Sra. Mariví Mengual Lull
• FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ:
Titular: Santiago Pizarro Simón, Suplent: Sra. Olga Martínez Parra.
• PATRONAT ESCOLA DE TURISME:
Sr. Vicent Ferrer Barbany
• CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO:
Titular: Sr. Bartolomé Roig Riera
Suplent: Pilar Herraez Marí
• COMISSIÓ DE SEGUIMENT GESTIÓ CADASTRAL:
Sr. Santiago Pizarro Simón, Sr. Interventor i Sr. Tresorer
• CONSELL DE NAVEGACIÓ I PORT D’EIVISSA:
Sra. Lurdes Costa Torres
• MESA TURISME DEL CONSELL INSULAR:
Titular: Sr. Vicent Ferrer Barbany i suplent: Sra. Sandra Mayans Prats
• ÒRGAN DE GESTIÓ ESTACIÓ DEPURADORA:
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
• CONSELL SOCIAL LLENGUA CATALANA:
Sra. Mariví Mengual Lull
• COMISSIÓ DE SEGUIMENT RESERVA MARINA ES FREUS:
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
• CONSORCI PANGEA-MEDITERRANEO:
Sr. Enrique Sánchez Navarrete
• CONSELLS ESCOLARS:
 INSULAR: Titular: Sra Irantzu Fernández Prieto
Suplent: Sra. Mariví Mengual Lull
 MUNICIPAL: Sra. Irantzu Fernández Prieto i Sra. Mariví Mengual Rull (més dos PP)
 CENTRE DE PROFESSORS: Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
 I.E.S. ISIDOR MACABICH: Sr. Enrique Sánchez Navarrete
 I.E.S. SANTA MARIA: Sr. Rafel Ruiz González
 I.E.S. BLANCA DONA: Sra. Mariví Mengual Lull
 I.E.S. SA COLOMINA: Sr. Enrique Sánchez Navarrete
 C.P. SA GRADUADA: Sr. Ricardo Albín Pascual
 C.P. PORTAL NOU: Sr. Vicent Torres Ramón
 C.P. SA BODEGA: Sr. Vicent Ferrer Barbany
 C.P. CAN MISSES: Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
 C.P. BLANCA DONA: Sra. Irantzu Fernández Prieto
 C.P. CAS SERRES: Sr. Marc Costa Tur
 C.P. POETA VILLANGOMEZ: Sra. Sandra Mayans Prats
 C.P. CAN CANTÓ: Sra. Sandra Mayans Prats
 CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES: Sr. Santiago Pizarro Simón
 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANÇA: Sr. Vicent Ferrer Barbany
 ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES: Sr. Marc Costa Tur
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, per unanimitat.
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6è. Resolució de l’Alcaldia relativa al nomenament de Tinents d’Alcalde, membres de la
Junta de Govern Local i la delegació d’atribucions:
Conforme estableix l’art. 38.d) del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, l’Alcaldessa
dóna compte al Ple de les següents resolucions:
“DECRET: Lurdes Costa Torres, Alcaldessa–Presidenta de l’Ajuntament d’Eivissa de conformitat al
previst a l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i a l’article 23 de la Llei
20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim local de les Illes Balears DISPÒS:
PRIMER.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia estarà integrada
per set Regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels que integren la
Corporació.
SEGON.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa als
següents membres de la Corporació Municipal:
1.- Regidor, Sr. Santiago Pizarro Simón.
2.- Regidor, Sr. Vicent Torres Ramón.
3.- Regidor, Sr. Vicent Ferrer Barbany.
4.- Regidora, Sra. Sandra Mayans Prats.
5.- Regidor, Sr. Marc Costa Tur.
6.- Regidor, Sr. Joan Rubio Córdoba.
7.- Regidora, Sra. Irantzu Fernandez Prieto.
TERCER.- La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:
a) L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les següents atribucions que l’Alcaldia l’hi delega de conformitat al previst a l’article 21
de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local:
- Aprovar l’oferta de treball públic d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel
Ple.
- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.
- L’adquisició de bens i drets quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’enajenació del patrimoni
que no superi el percentatge ni la quantia que s’indiquen en els següents supòsits:
1.- La dels bens immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
2.- La dels bens mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic l’enajenació
dels quals no estigui prevista al pressupost.
c) Les altres que expressament l’hi atribueixi el Ple de la Corporació.
QUART.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació a la primera sessió que
celebri, es notifiqui als designats i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot això sense
perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva firma. Eivissa a 18 de
juny de 2007. L’ALCALDESSA, Sgt.: Lurdes Costa Torres. En don fe. EL SECRETARI-ACCTAL.,
Sgt.: Joaquim Roca Mata.”.
“DECRET: Lurdes Costa Torres, Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament d’Eivissa de conformitat
al previst a l’article 23.3 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i a l’article 46
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de
novembre de 1986 DISPÒS:
PRIMER.- Nomenar Tinents d’Alcalde als següents regidors:
1er. Tinent d’Alcalde al Sr. Santiago Pizarro Simón.
2on. Tinent d’Alcalde al Sr. Vicent Torres Ramón.
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3er. Tinent d’Alcalde al Sr. Vicent Ferrer Barbany.
SEGON.- Als Tinents d’Alcalde els hi correspon substituir a aquesta Alcaldia en la totalitat de
les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els supòsits d’absència, enfermetat o
impediment que m’impossibiliti per a l’exercici de les meves atribucions.
TERCER.- Que es doni compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es celebri,
es notifiqui als interessats, i es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot això sense
perjudici de la efectivitat del present Decret a partir del dia següent a la seva firma. Eivissa a 18 de
juny de 2007. Eivissa a 18 de juny de 2007. L’ALCALDESSA, Sgt.: Lurdes Costa Torres. En don fe.
EL SECRETARI-ACCTAL., Sgt.: Joaquim Roca Mata.”.
“DECRET: Atesa la conveniència de formalitzar l’organització i estructura de govern de
l’Ajuntament d’Eivissa i d’acord amb les facultats que confereix a aquesta Alcaldia la legislació
vigent en matèria de Règim Local, en concret els articles 25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre
municipal i de règim local de les Illes Balears en relació als articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de
Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals RESOLC:
PRIMER.- Estructurar l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament en tres grans
àrees, en virtut del que estableix la Disposició Addicional Quarta del RD 2568/1986:
- AREA D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, que engloba la gestió de les competències relatives a
Economia i Hisenda, Recursos Humans, Policia, Seguretat, Trànsit, Protecció Civil, Organització,
Sistemes d’informació i Noves Tecnologies, Potestat Sancionadora, responsabilitat patrimonial,
contractació, padró i estadística, atenció al ciutadà, cooperació internacional, gabinet de
comunicació i qualsevol altra relacionada amb les anteriors.
- AREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC, que engloba totes la gestió de totes
les competències relatives Urbanisme, Activitats, Medi Ambient, Habitatge, Mobilitat i Transports
Urbans, Patrimoni, Manteniment Urbà, Vies i Obres urbanes i qualsevol altre relacionada amb les
anteriors.
- AREA DE SERVEIS PERSONALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA, que engloba la gestió de les
competències relatives a Cultura, Educació, Normalització Lingüística, Joventut, Benestar Social,
Turisme, Comerç, Festes, Esports, Mercats, Cementiris, Salut Pública i Participació Ciutadana i
qualsevol altra relacionada amb les anteriors.
SEGON.- a) Nomenar Delegat de l’Àrea d’Administració Municipal al Primer Tinent
d’Alcalde, Sr. Santiago Pizarro Simón, delegant en favor del mateix la facultat de dirigir i gestionar
els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les competències assignades a l’Àrea
d’Administració Municipal les quals consten detallades al punt primer.
L’anterior delegació inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten
a tercers i la firma en relació a:
- Pressupostos i comptabilitat.
- Rentes i Exaccions.
- Tresoreria i Recaptació.
- Incoació i resolució de procediments de responsabilitat Patrimonial.
- Incoació i resolució de procediments sancionadors a excepció dels derivats d’infraccions
urbanístiques.
- Contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, incloses
les de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior als 4 anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats, no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
- Adopció de mesures cautelars a adoptar a fi d’assegurar l’eficàcia de les resolucions que
puguin recaure en expedients sancionadors, a excepció dels derivats d’infraccions
urbanístiques..
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La delegació genèrica anterior, inclou la resolució de recursos de reposició que s’interposin
contra els acords dictats
b) Baix la supervisió del Delegat de l’Àrea d’Administració Municipal, nomenar Regidor de
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana al Sr. Ricardo Albin Pascual, delegant en favor del mateix
la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria de personal i seguretat ciutadana,
que inclou la direcció i gestió del personal de l’Ajuntament d’Eivissa inclosa la plantilla de la Policia
Local, i dels serveis i activitats en matèria d’ordenació del trànsit i protecció civil.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers,
sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
TERCER.- a) Nomenar Delegat de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic al Segon
Tinent d’Alcalde, Sr. Vicent Torres Ramón, delegant en favor del mateix la facultat de dirigir,
gestionar i coordinar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les competències
assignades a l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic les quals consten detallades al punt
primer.
L’anterior delegació inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten
a tercers i la firma dels actes de tràmit i resolució en relació a:
- Atorgament de llicències urbanístiques, llicències d’instal·lació i d’obertura d’activitats i
llicències d’aparells musicals.
- Incoació, resolució de procediments de disciplina urbanística i adopció de mesures
cautelars en relació als mateixos, i en matèria de llicències d’activitat, en els supòsits d’inexistència
de les mateixes.
- Declaracions de ruïna i ordres d’execució.
- Incoació i resolució de procediments sancionadors derivats d’infraccions urbanístiques.
- Expedició de certificats d’antiguitat i cèdules urbanístiques.
La delegació genèrica anterior, inclou la resolució de recursos de reposició que s’interposin
contra els acords dictats
b) Baix la supervisió del Delegat de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic, nomenar
Regidor de Habitatge i Nucli Històric al Sr. Marc Costa Tur, delegant en favor del mateix el
coneixement previ, la preparació dels acords, la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en
matèria de promoció de habitatge i conservació i millora del nucli històric, des d’un punt de vista
urbanístic i patrimonial, inclosa la representació de l’Ajuntament en actes relacionats amb les
anteriors atribucions
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers,
sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
d) Baix la supervisió del Delegat de l’Àrea de Planificació Territorial i Espai Públic, nomenar
Regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà al Sr. Juan Rubio Córdoba, delegant en
favor del mateix la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria medi ambient que
inclou el seguiment de les concessions de subministrament d’aigua i sanejament, enllumenat públic,
gestió de l’ocupació del domini públic litoral per delegació de la Demarcació de costes, Agenda
Local 21, neteja viària i recollida i abocaments de residus.
En matèria de mobilitat inclou els serveis i els assumptes relacionats amb transport urbà de
viatgers, estacionament regulat de vehicles a la via pública i en manteniment urbà inclou els
assumptes relacionats amb manteniment de jardins, enllumenat públic, obres a vies públiques i
guals.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers,
sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
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QUART.- a) Nomenar Delegat de l’Àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica, al
Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Vicent Ferrer Barbany , delegant en favor del mateix la facultat de
dirigir, gestionar i coordinar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les competències
assignades a l’Àrea Serveis Personals i Promoció Econòmica les quals consten detallades al punt
primer.
L’anterior delegació inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten
a tercers i la firma dels actes de tràmit i resolució en relació a:
- Atorgament d’autoritzacions per a la ocupació de la via pública.
- Procediments en matèria de venta ambulant i mercats ocasionals i periòdics.
- Casaments.
- Representació de l’Ajuntament en relacions amb entitats veïnals i altre col·lectius
La delegació genèrica anterior, inclou la resolució de recursos de reposició que s’interposin
contra els acords dictats

b) Baix la supervisió del Delegat l’Àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica,
nomenar Regidora de Cultura i Festes a la Sra. Sandra Mayans Prats, delegant en favor de
la mateixa el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels
serveis i assumptes en matèria d’activitats culturals, biblioteca, arxiu municipal, festes,
publicitat dinàmica i autoritzacions per a realització d’activitats lúdiques a espais públics,
inclosa la representació de l’Ajuntament en actes relacionats amb les anteriors atribucions.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a
tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.

c) Baix la supervisió del Delegat l’Àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica,
nomenar Regidora d’Educació i Joventut a la Sra. Irantzu Fernández Prieto, delegant en
favor de la mateixa el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i
gestió dels serveis i assumptes en matèria d’Educació i Joventut, inclosa la representació
de l’Ajuntament en actes relacionats amb les anteriors atribucions.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers,
sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
d) Baix la supervisió del Delegat l’Àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica,
nomenar Regidora de Polítiques d’Igualtat, Normalització Lingüistica i Salut Pública, a la Sra.
Vicenta Mengual Lull, delegant en favor de la mateixa el coneixement previ, la preparació dels
acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria foment de les polítiques
d’igualtat, coordinació i gestió de la normalització lingüística, i salut pública que inclou recollida i
custòdia d’animals, tenència d’animals perillosos, cementiris i mercats.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers,
sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
e) ) Baix la supervisió del Delegat l’Àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica,
nomenar Regidor d’Esports al Sr. Rafael Ruiz González, delegant en favor del mateix el
coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i assumptes
en matèria d’esports.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a
tercers, sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
f) ) Baix la supervisió del Delegat l’Àrea de Serveis Personals i Promoció Econòmica,
nomenar Regidor de Benestar Social al Sr. Enrique Sanchez Navarrete, delegant en favor del
mateix el coneixement previ, la preparació dels acords i la direcció interna i gestió dels serveis i
assumptes en matèria de Benestar Social que inclou l’àmbit de la formació i inserció laboral, del
voluntariat i de la prestació de serveis socials.
L’anterior delegació no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes que afecten a tercers,
sense perjudici de les delegacions de firma que es puguin atorgar.
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CINQUÈ.- Fent us de les atribucions que m’atorga l’article 115 del RD 2568/1986 conservo
les següents facultats en relació a les atribucions delegades:
a) Rebre informació detallada de la gestió de les atribucions delegades i dels actes dictats
en virtut de la delegació.
b) Ser informada prèviament de l’adopció de decisions de transcendència.
SISÈ.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació i es procedeixi a la
seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de la seva efectivitat des del
dia de la data. Eivissa a 18 de juny de 2007. L’ALCALDESSA, Sgt.: Lurdes Costa Torres. En don fe.
EL SECRETARI-ACCTAL., Sgt.: Joaquim Roca Mata.”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

7è. Proposta i comunicació de càrrecs amb dedicació exclusiva i altres:
Donat compte de la proposta efectuada per l’Alcaldia, del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE RELACIÓ DE CÀRRECS
A EXERCIR AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA, PARCIAL I INDEMNITZACIONS
Conforme m'autoritzen les disposicions vigents i en concret els articles 74 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i 13 del RD 2568/86,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Corporacions Locals, es proposa l'aprovació del règim de dedicació exclusiva, parcial i
indemnitzacions, següent:
PRIMER.- L’Alcaldessa, els Tinents d’Alcalde, Sr. Santiago Pizarro Simón i Vicente Ferrer
Barbany, i els Regidors, Sra. Sandra Maria Mayans Prats, Sr. Marcos Costa Tur, Sr. Juan Manuel
Rubio Córdoba i Sr. Enrique Sánchez Navarrete, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva i amb les següents retribucions:
1.- Alcaldessa 60.000 Euros, amb una retribució bruta anual pagadores per 12
mensualitats i dos pagaments extraordinaris.
2.- Tinents d’Alcalde amb dedicació exclusiva 55.000 Euros, amb una retribució bruta
anual pagadores per 12 mensualitats i dos pagaments extraordinaris.
3.- Regidors amb dedicació exclusiva 50.000 Euros amb una retribució anual pagadores
per 12 mensualitats i dos pagaments extraordinaris.
Les anteriors retribucions s’actualitzaran anualment segons disposi la Llei General de
Pressupostos de l’Estat.
SEGON.- La Regidora, Sra. Irantzu Fernández Prieto, exercirà el seu càrrec en règim de
dedicació parcial, de 21 hores setmanals com a mínim per poder percebre les retribucions brutes de
30.000 Euros anuals, pagadores per 12 mensualitats i dos pagaments extraordinaris.
L’anterior retribució s’actualitzarà anualment segons disposi la Llei General de
Pressupostos de l’Estat.
TERCER.- Conforme al que estableixen els articles 75 de LBRL i 13 del ROF, les
quantitats a percebre pels membres dels òrgans d'aquesta Corporació, en concepte d'assistència
efectiva a les sessions celebrades, i donat les especials característiques d'aquest Ajuntament, es
fixen les següents formes:
- Per assistència a Òrgans Col·legiats.
- Per assistència a sessions de Plens, Comissions i Juntes Rectores dels Patronats
Municipals dels membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva.
QUART.- Les indemnitzacions per raó d’assistències a òrgans col·legiats, seran les
següents:
a) La resta de regidors de l’equip de govern, Sr. Vicente Torres Ramón, Sr. Ricardo Albín Pascual,
Sra. Vicenta Mengual Lull i Rafael Ruiz González, 1.300 Euros, mensuals per assistències.
b) El Cap de l’oposició percebrà en concepte d’indemnització per assistències 1.100 euros
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mensuals, i la resta de regidors de l’oposició 900 euros mensuals, per assistències.
CINQUÈ.- Les assignacions a grups polítics seran anualment, d’un fixe de 12.000
euros per grup municipal, i un variable de 1.000 euros per regidor.
SISÈ.- Fixar els efectes dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial en data del dia
següent a l'aprovació pel Ple. Eivissa, 18 de juny de 2007. L'ALCALDESSA, Sgt.: Lurdes Costa
Torres.”
Sotmesa a votació, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Ferrer, Torres, Costa, Pizarro, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció de les Sres.
Marí Ferrer, Marí Torres, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.

8è. Proposta sobre determinació de places per a personal eventual:
Donat compte de la proposta efectuada per l’Alcaldia, del tenor literal següent:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA DETERMINANDO NUMERO, CARACTERÍSTICAS Y
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL
Los puestos de trabajo de personal eventual deberán figurar en la plantilla de personal de
la Corporación, correspondiendo al Pleno, conforme preceptúa el artículo 104.1 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, determinar el número,
características y retribuciones de este personal.
Por todo ello se propone al Pleno de la Corporación como consecuencia del inicio de su
mandato la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Mantener el puesto de trabajo de Director de Can Ventosa, con las siguientes
características:
Atribuciones: Dirigir, coordinar y ejecutar todos los planes de actuación y actividades del
Centro Cultural Can Ventosa, así como ejercer la jefatura del personal adscrito al centro.
Dedicación: Exclusiva.
Retribuciones anuales: 38.000,- Euros brutos anuales retribuidos mediante 14 pagas.
SEGUNDO.- Mantener el puesto de trabajo de Gerente, con las siguientes características:
Atribuciones: Según memoria adjunta.
Dedicación: Exclusiva.
Retribuciones anuales: 54.000,- Euros brutos anuales retribuidos mediante 14 pagas.
TERCERO.- Mantener el puesto de trabajo de Director de Urbanismo, con las siguientes
características:
Atribuciones: Según memoria adjunta.
Dedicación: Exclusiva.
Retribuciones anuales: 54.000,- Euros brutos anuales retribuidos mediante 14 pagas
CUARTO:- Mantener el puesto de trabajo de Secretaria del Grupo de la Oposición, con
las siguientes características:
Atribuciones: Dar apoyo a todas las actividades propias del grupo de la oposición (prensa,
protocolo, tareas administrativas etc...).
Dedicación Jornada completa.
Retribuciones Anuales: 19.000.- Euros brutos anuales retribuidos mediante 14 pagas.
QUINTO.- Suprimir el puesto de trabajo de Jefe Gabinete de Prensa y el de Secretaria
Auxiliar de Alcaldía.
SEXTO.- Crear el puesto de trabajo de Jefe de Gabinete de Alcaldía con las siguientes
características:
Atribuciones: Según memoria adjunta.
Dedicación: Exclusiva
Retribuciones anuales: 50.000.- Euros Brutos Anuales retribuidos mediante 14 pagas.
SÉPTIMO.- Crear el puesto de trabajo de Adjunta al Gabinete de Comunicación, con las
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siguientes características:
Atribuciones: Según memoria adjunta.
Dedicación: Exclusiva
Retribuciones anuales: 32.000.- Euros Brutos Anuales retribuidos mediante 14 pagas.
OCTAVO.- Las anteriores retribuciones se actualizaran anualmente según lo previsto en
la Ley General de Presupuestos del Estado.
NOVENO.- Incorporarlos a la plantilla de personal de la Corporación.
Eivissa, 18 de junio de 2007. LA ALCALDESA, Fdo.: Lurdes Costa Torres.”
Sotmesa a votació, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Ferrer, Torres, Costa, Pizarro, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció de les Sres.
Marí Ferrer, Marí Torres, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.

9è. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local:
Donat compte de la proposta efectuada per l’Alcaldia, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
De conformitat al previst al article 22.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim
Local i 51 del RD. 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i a fi d’aconseguir una major eficàcia en la
gestió municipal es proposa al Ple de la Corporació la utilització de la tècnica de la delegació per
l’exercici de determinades facultats del Ple mitjançant l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Delegar a la Junta de Govern Local l’exercici de les següents atribucions previstes
a l’article 22 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local:
a)
L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària.
b)
La concertació de les operacions de crèdit la quantia de les quals acumulada, dins de
cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost- excepte
les de tresoreria, que l’hi correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada
moment superi el 15 per cent del ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
c)
Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per
cent dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els contractes i concessions
plurianuals quan la seva duració sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració
quan el seu import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia
assenyalada en aquest apartat.
d)
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la Junta de Govern Local sigui
l’òrgan competent per a la seva contractació o concessió, de conformitat a l’atribució delegada que
consta al anterior apartat, encara que no estiguin previstos al pressupost.
e)
L’adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior als tres milions d’euros, així com les
enajenacions patrimonials, en els següents supòsits:
1er. Quan es tracti de béns immobles o de bens mobles que estiguin declarats de
valor històric o artístic i no estiguin previstos al pressupost.
2on. Quan estant previstes al pressupost, superin els mateixos percentatges i
quanties indicades per les adquisicions de bens.
SEGON.- Els actes dictat per l’òrgan delegat en l’exercici de les facultats delegades,
s’entendran dictats pel delegant.
La delegació efectuada en virtut de lo dispost a l’anterior apartat, compren la facultat de
resolució dels recursos de reposició que pels interessats es puguin formular.
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TERCER.- Que es procedeixi a la publicació del present acord al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, sense perjudici de la efectivitat del mateix des del dia següent al de la seva adopció.
Eivissa a 18 de juny de 2007. L’ALCALDESSA, Sgt. Lurdes Costa Torres.”
Sotmesa a votació, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Ferrer, Torres, Costa, Pizarro, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció de les Sres.
Marí Ferrer, Marí Torres, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió sent les dotze hores i deu minuts del
dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de catorze folis que, amb mi el Secretari,
firmen tots els assistents.
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific.
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