ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Addenda per al curs escolar 2007-2008 del Conveni marc entre l’Ajuntament d’Eivissa i la
Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Eivissa, en matèria d’organització
d’activitats extraescolars als centres educatius del Municipi d’Eivissa.
3r. Expedient de modificació de crèdits núm. 16/2007.
4t. Modificacions Ordenances fiscals vigents per a l’exercici 2008.
5è. Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per a prestació de servies de
sonometria i altres d’inherents a l’aplicació de l’Ordenança Municipals de renous.
6è. Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada i visita al centre
d’interpretació “Madina Yabisa” i als Baluards de Sant Pere i Sant Jaume.
7è. Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de via pública dels
carrers per obres o altres suposats on es faci un aprofitament especial de les vies públiques de la
Ciutat.
8è. Mocions amb proposta d’acord:
1.-Moció del Grup Popular sobre convocatòria d’un concurs d’idees per a la remodelació del
passeig de Vara de Rey.
2.- Moció del Grup Popular sobre que s’adaptin totes les instal·lacions esportives municipals,
incloent vesinals, pavellons poliesportius, etc., per facilitar l’accés a aqueixes a persones amb
discapacitat.
3.- Moció del Grup Popular sobre urbanització dels accessos al Col·legi Públic Can Cantó.
4.- Moció del Grup Popular sobre que es practiqui una Auditoria de Gestió de l’entitat ITUSA.
9è. Decrets i Comunicacions.
10è. Mocions sense proposta d’acord.
11è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2007.

ORDINARI,

PER

L'EXCM.

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
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Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Sr. Antonio Prats Costa
Sra. María del Pilar Marí Torres
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés
Sr. Rafael Triguero Costa
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió
Sr. Alejandro Marí Ferrer
Sra. Olga Martínez Parra
Sra. Adrián Trejo de la Rosa
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 18/07
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia vint-i-cinc d’octubre 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 ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple,
en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
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 entregada als Srs. Regidors.

2n. Addenda per al curs escolar 2007-2008 del Conveni marc entre l’Ajuntament d’Eivissa i la
Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Eivissa, en matèria d’organització
d’activitats extraescolars als centres educatius del Municipi d’Eivissa:
Donat compte de la proposta, del tenor literal següent:
“ADDENDA PER AL CURS ESCOLAR 2007-2008 DEL CONVENI MARC ENTRE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA I LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES D’EIVISSA,
EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ALS CENTRES EDUCATIUS
DEL MUNICIPI D’EIVISSA
A Eivissa, el
de 2007
REUNITS
D’una banda, I’ll·lma. Sra. Lurdes Costa Torres, Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament d’Eivissa,
actuant en el seu nom i representació de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.b de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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D’altra banda, el Sr. Antoni Pomar Bofill, com a President de la Federació d’Associacions de Pares i
Mares d’Alumnes d’Eivissa (APIMA), domiciliada al carrer de Castella, s/n, Eivissa, NIF. Núm. G07255763, i en representació d’aquesta entitat.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i
EXPOSEN
I.- Que ambdues tenen subscrit un Conveni Marc de data 16 d’octubre de 2006 de col·laboració en
matèria d’organització d’activitats extraescolars als centres educatius del municipi d’Eivissa.
II.- Que en aquest protocol general es preveu que la concreció de les activitats a desenvolupar
anualment s’efectuarà mitjançant un conveni específic o addenda.
III.- Que per aquest curs 2007-08 la Comissió de Seguiment prevista al Conveni Marc ha elaborat
una proposta a la qual s’especifiquen les activitats extraescolars a desenvolupar a cada centre
educatiu, la qual ha estat estudiada per ambdues parts.
En conseqüència, l’Ajuntament d’Eivissa i la Federació d’APIMA d’Eivissa, acorden subscriure la
present addenda al Conveni Marc de Col·laboració, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- El present Conveni té per objecte determinar, d’acord amb la proposta feta per la
Comissió de Seguiment determinada pel Conveni Marc de Col·laboració, les concretes activitats
extraescolars que es portaran a terme el curs 2007-2008 als centres educatius del municipi
d’Eivissa amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Eivissa.
SEGONA.- D’acord amb l’esmentada proposta, que ha estat estudiada per ambdues parts signants,
les activitats concretes i el lloc de realització són:
CENTRE
ACTIVITAT/S
C.P. Blanca Dona
-Converteix-te en artista
-Fèim ceràmica
-Juga amb l’anglès
-Puja a l’escenari
C.P. Sa Bodega
- Fèim ceràmica
-Mou-te
-Puja a l’escenari
C.P. Can Cantó
-Saps què és aprendre a aprendre?
-Juga en català!
-Vine a ball pagès
C.P. Sa Graduada
-Puja a l’escenari
C.P. Can Misses
-Fèim ceràmica
-Vine a ballar pagès
-Puja a l’escenari
C.P. Portal Nou
-Converteix-te en artista
-Mou-te!
-Puja a l’escenari
C.P. Cas Serres
-Converteix-te en artista
-Fem ceràmica
-Juga amb l’anglès
C.P. Poeta Villangómez
-Converteix-te en artista
-Juga amb l’anglès
TERCERA.- Aquestes activitats es desenvoluparan des del mes d’octubre de 2007 a maig de 2008.
QUARTA.- Cada activitat estarà dotada d’un nombre mínim de 40 hores. El còmput d’hores serà
d’almenys dues.
CINQUENA.- El nombre mínim d’alumnes de cada activitat serà de 15 i el màxim de 20.
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SISENA.- A cada activitat hi podran participar els alumnes dels 8 centres col·laboradors
independentment del lloc en el qual es desenvolupi la mateixa.
SETENA.- L’Ajuntament d’Eivissa col·laborarà amb la Federació mitjançant l’aportació màxima de
1.000 euros per activitat, per a despeses de personal, material i coordinació, quantitat que per al
curs 2007-2008 representa una despesa màxima de 20.000 euros. El pagament de l’esmentada
quantitat s’efectuarà segons s’estableix a la clàusula cinquena del conveni marc.
El termini màxim de representació dels justificants de les despeses, així com la memòria de les
activitats realitzades, serà el dia 31 d’agost de 2008.
VUITENA.- La Federació és la responsable dels tràmits necessaris per a l’inici de les activitats
(publicitats als centres, matricula,...)
NOVENA.- La Federació inhibeix a l’Ajuntament d’Eivissa de qualsevol responsabilitat que es pugui
derivar per la realització de les activitats previstes en aquest document.
DESENA.- Aquesta addenda al Conveni Marc tindrà vigència per al curs escolar 2007-2008.
I com a prova de conformitat, signen aquest document per duplicat, en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.
L’ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT
EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ
D’EIVISSA
D’APIMA D’EIVISSA
Sgt. Lurdes Costa Torres
Sgt. Antoni Pomar Bofill”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

3r. Expedient de modificació de crèdits núm. 16/2007:
Donat compte de l’expedient de modificació iniciat de suplements i/o crèdits extraordinaris finançats
amb el romanent de Tresoreria, vist l’informe emès per la Intervenció de fons que consta a
l’expedient, i vista la proposta d’acord del tenor literal següent:
“PROPOSTA EXP. 16/2007 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS DEL VIGENT PRESSUPOST
ORDINARI QUE ES SOTMET A L’APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.---------------------PARTIDES AFECTADES PER LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PARTIDA
DENOMINACIÓ
IMPORT
432-22706
Estudis i treballs tècnics urbanisme.......................................................125.000,00
453-68204
Expropiacions nucli històric....................................................................150.000,00
SUMA ....................................................................................................275.000,00
==============================================================
L’anterior import queda finançat de la següent manera:
- Per aplicació del Romanent de Tresoreria del Pressupost Ordinari
de l’exercici anterior per a despeses generals ..................................................................125.000,00
- Per aplicació del Romanent de Tresoreria del Pressupost Ordinari
de l’exercici anterior afectat ...............................................................................................150.000,00
TOTAL IGUAL A LES MODIFICACIONS..........................275.000,00
=====================================================
Eivissa, 16 d’octubre de 2007. EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT L’ÀREA D’ADMÓ MUNICIPAL,
Sgt.: Santiago Pizarro
Simón.”. Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa
d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Díaz: Diu que s’abstendran.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Costa, , Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció
de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos,
Triguero, Marí i Trejo.
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4t. Modificacions Ordenances fiscals vigents per a l’exercici 2008:
Donat compte de la proposta de modificacions de Ordenances Fiscals Reguladores dels tributs
municipals de l’any 2008 del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE MODIFICACIONS D’ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS MUNICIPALS DE L’ANY 2008.
Vist que les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals referides als Impostos
compleixen en les previsions normatives que regula el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels
supòsits que originen la imposició de taxes o las modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació del serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local , que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeixi, en el seu conjunt, del cost previsible del Server o activitat que es prestarà ,
conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la Corporació , l’adopció
del següent acord:
PRIMER .-Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals relacionades a continuació, quedant redactats els articles modificats del tenor
literal següent :
ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES
Artículo 2.- Tipos de gravamen y cuota
El tipus de gravamen serà el 0,88 per cent quan es tracti de béns urbans.
Ampliació, de l´article 3er.- Bonificacions, apartat 3.3
3.3.- Es regula la bonificació, que estableix l’article 73 de RD 2/2004, que correspon a empreses de
urbanització, construcció i promoció immobiliària, amb els següents coeficients i anys :
- primer període impositiu …….. 60 per cent.
- segon període impositiu …….. 55 per cent.
- tercer període impositiu ………. 50 per cent.
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 9è.- Coeficients de situació
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. d'aquesta
Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es
realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a. 2a.
3a. 4a. 5a. 6a.
Coeficient aplicable
3,8 3,5
3,0 2,5 2 1,9
vigència
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANCA FISCAL IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
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ARTICLE 3r. Base imposable, quota i meritació.
3.3.3. S´estableix com a deducció de la quota íntegra, l’import satisfet o que hagi de satisfer el
subjecte passiu en concepte de taxa per l´atorgament de la llicència urbanística
corresponent a la construcció, instal·lació o obra de què se tracti, el pressupost d´execució
material de la qual sigui inferior a 1250 euros, es a dir, que la quota a satisfer pels
contribuents sigui igual o inferior a 50 euros, resulta, per tant, que no es merita l´impost fins
a la quota mínima abans citada, tot això per tal d´agilitzar la tramitació dels expedients.
VIGENCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
Article 9è.- quota tributaria
La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 29 per cent.
Derogar l’ article 5 que diu “ S’estableix una bonificació del 90% de la quota de l’impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del
domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els
ascendents i adoptants “.
Ampliació article 5 que dirà “ S’estableix el quadre de bonificacions de la quota de l’impost en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del
domini, realitzades a títol lucratiu per mort a favor dels descendents i adoptats, els conjuges i els
ascendents i adoptants, en la forma següent :
Supòsits
Amb relació al us immoble residencia altres immobles immoble residencia altres immobles altres
Habitual del mort
habitual del mort
Amb relació al de
Consanguinitat
1 i 2 grau
1 i 2 grau
altres graus altres Graus
altres
Coef. de bonificació
95%
80%
40 %
30 %
10 %
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandran vigents fins a la modificació o derogació expressa.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 1r.
Derogar l’article 5 de la vigent Ordenança, relativa a exempcions subjectives.
Ampliació de l’article 2n.
Article 2n.
“fet imposable” amb l’apartat 4, de la forma següent:
“No estarà subjecte a aquesta Taxa els documents o certificacions que s’expedeixen a sol·licitud del
Defensor del Poble, Jutges, Tribunals de Justícia, Administració de a Seguritat Social u altres
Administracions Publiques”.
Article 3r.
Derogar el vigent epígraf primer de Censos de Poblacions i substituir per les següents tarifes:
- Certificats d’empadronament històrics ................................... 5,00 Euros
- Certificats de viatge ............................................................... 1,00 Euros
Ambdós certificats tributaran amb aquestes tarifes, si no estan expedides via telemàtica.
Article 4t.
Derogar la redacció vigent de l’epígraf 2n, corresponent a certificacions i compulses.
Implantació de l’article 4t.
Article 4t.- Certificacions i compulses
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- Informes, certificacions i compulses ....................................... 5,00 Euros
- Per cada diligència de compulsa de documents amb seu original:
- menys de tres folis ............................................................... 2,00 Euros
- de tres a deu folis ................................................................. 3,00 Euros
- més de deu folis fins cinquanta ............................................. 5,00 Euros
- més de cinquanta folis .......................................................... 6,00 Euros
Modificació Article 5è.
Epígraf Tercer, modificar l’apartat 10, per expedició d’informes de pagament de
tributs municipals (duplicats de pagament) .
3,00 Euros
Ampliar
Epígraf Tercer, l’apartat 13, per expedició d’informes. de tributació, referit a bens
d’un determinat contribuent .......
5,00 Euros
Ampliar
Article 7è ,Epígraf Quart, referit a documents d’urbanisme. Ampliar apartat 13,
per expedició de certificat de final d’obra, cada
100 metres quadrats o fracció a comprovar ........................... 150,00 Euros
Derogar Article 8è. Epígraf vuitè, relatiu a Policia Local, suprimir apartats 1 i 2.
VIGENCIA
Les modificacions de la present Ordenança Fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA DRETS I TAXES PER LA RECOLLIDA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.
Modificació l’article 3r. De tarifes. Les drets exigibles es fixaran en les quanties següents:
TIPO DE VEHICLE
U OBJECTE MOTIU
DE RETIRADA I/O
DEPOSIT
Bicicleta
Ciclomotor, tricicle o
quatricicle (fins 49 cc)
Motocicleta, tricicle i
quatricicle (des de 50
fins 250 cc)
Motocicleta, tricicle i
cuatricicle (de més
de 250 cc)
Automòbils, furgonetes,
mixts, i vehicles anàlegs
amb tara fins 1500 kg
Automòbils, furgonetes,
i mixts de 1501 kg. a
3.500 kg. Tara

RETIRADA
Horari diürn
08:00 a 22:00
Dilluns a
dissabte
20,00 €
60,00 €

DEPOSIT
RETIRADA
(a partir del dia
Horari nocturn
següent de la
22:00 a 08:00
Diumenges
i retirada)
festius
25,00 €
2,00 €
67,00 €
3,00 €

70,00 €

80,00 €

3,50 €

80,00 €

90,00 €

4,00 €

85,00 €

100,00 €

6,00 €

125,00 €

150,00 €

8,00 €

Altres vehicles de 3.501
a 5.000 kg de tara

150,00 €

225,00 €

12,00 €

Altres vehicles amb més
de 5.000 kg. de tara
Objectes sense consideració de vehicle, per

300,00 €

450,00 €

15,00 €

15,00 €

20,00 €

1,00 €
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unitat, fins 50 kg/500
litres, amb increment de
10 € per cada 20 kg/200
litres de excés
Embarcacions (fins 4 mts
s’incrementarà en 25,00€
per cada metre o fracció
més
Remolcs lleugers (fins
750 kg.)
Remolcs pesats (més
de 750 kg.)

100,00 €

150,00 €

6,00 €

80,00 €

90,00 €

4,00 €

150,00 €

225,00 €

8,00 €

VIGENCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I
ELIMINACIO D´ESCOMBRARIES
ARTICLE 6è.
QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària quedarà determinada per l'aplicació del següent
QUADRE DE TARIFES
Epígraf primer: habitatges.
Recollida Eliminació Tot. Tarifa
Ajuntament
Consell
Per cada habitatge.................................................
42
22
64,00 €
S'entén per habitatge el destinat a domicili de
caràcter familiar i allotjaments que no excedeixin
de 10 places
Epígraf segon: allotjaments.
2.1. Hotels, hostals, pensions i hotels-apartaments
en què es facilitin al públic tant el servei d’allotjaments com el de menjars, amb subjecció o no
al règim de pensió completa, per plaça, a l’any...
12
6
8,00 €
2.1.1. Establiments de l'epígraf 2.1 en què es presti
recollida selectiva de residus.................................
10
5
15,00 €
2.2.
Hotels-Residències, Hostal-residència i residències-apartaments, motels i ciutats de vacances, en què no es presti servei de menjador,
per plaça, a l’any…………………………………….
9
4
13,00 €
2.2.1. Establiments de l'epígraf 2.2 en què es
presti la recollida selectiva de residus..................
7
3
10,00 €
Les activitats i serveis complementaris distints als d’allotjaments i menjars, que es prestin en el
recinte dels establiments hotelers, seran objecte de liquidació independent i separada, de
conformitat amb l’epígraf i tarifa de la present ordenança que els correspongui.
Epígraf tercer: locals comercials i industrials.
3.1 Supermercats, economats i cooperatives:
Fins a 100 m2 …………………………………...
412
212
615,00 €
3.1.1 Ídem. amb recollida selectiva ......................... …
342
180
522,00 €
3.1.2 Més de 100 m2, per m2, a l'any ......................
5
2
7,00 €
3.1.3 Ídem. amb recollida selectiva ..........................
4
2
6,00 €
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3.2. Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses :
Fins a 100 m2...................................................
223
3.2.1 Ídem. amb recollida selectiva .......................
189
3.2.2 Més de 100 m2, per m2, a l'any ..................
2
3.2.3 Ídem. amb recollida selectiva .........................
2
3.3 Peixateries, carnisseries i similars:
Fins a 100 m2 ………..........................................
200
3.3.1 Ídem. amb recollida selectiva ..........................
170
3.3.2 Més de 100 m2, per m2, a l'any ....................
3
3.3.3 Ídem. amb recollida selectiva..........................
2
3.4 Locals comercials i industrials en general, i en particular,
forns, confiteries, ultramarins, comestibles, botelleries, venda
de roba i confeccions, fusteries, bugaderies, llibreries, premsa
articles de pells, sabateries, drogueries, papereries, botigues
de bijuteries, gasolineres, farmàcies, fontaneries, pintures,
oficines, venda de ceràmiques i porcellana, joieries, ferreteries,
garatges, reparació de vehicles, electrodomèstics, fotografia, estancs, souvenirs, artesania, guarderies, clubs i
societats recreatives.
Fins a 100 m2 ……………………………………….
131
3.4.1 Ídem. amb recollida selectiva ........................
114
3.4.2 Més de 100 m2, per m2, a l'any .................
2
3.4.3 Ídem. amb recollida selectiva .......................
1,5
En cap cas la quantia de la quota que regeix els establiments
compresos a l'apartat 3.4 del present epígraf serà superior a 786
Epígraf quart: Establiments de restauració.
4.1 Restaurants, pizzeries i establiments que serveixin menjars:
Fins a 100 m2..............................................
347
4.1.1 Ídem. amb recollida selectiva ............................
295
4.1.2 Més de 100 m2, per m2, a l'any ....................
4
4.1.3 Ídem. amb recollida selectiva ...........................
3
4.2. Hamburgueseries o similars que es realitzin per cadenes de
Distribució o marques comercials en règim de franquícies:
Fins a 100 m2 ............................................
510
4.2.1 Ídem. amb recollida selectiva .........................
434
4.2.2 Més de 100 m2, per m2, a l'any ...........
7
4.2.3 Ídem. amb recollida selectiva ...................
6
4.3 Cafeteries:
Fins a 100 m2 ………….…………………….…
256
4.3.1 Ídem. amb recollida selectiva ...........................
216
4.3.2 Més de 100 m2. per m2, a l'any ..................
3
4.3.3 Ídem. amb recollida selectiva .......................
3
4.4. Bars i tavernes:
Fins a 100 m2. ……………………………..
177
4.4.1 Ídem. amb recollida s electiva ....................
149
4.4.2 Més de 100 m2 per m2 a l'any .......................
2
4.4.3 Ídem. amb recollida selectiva ...........
1,5
Epígraf cinquè: Establiments d'espectacles.
0,45
5.1 Cines i teatres, per plaça ..................................
5.1.1 Ídem. amb recollida selectiva, per plaça ..........
0,45
5.2 Sales de festes, de ball o de joc, discoteques,

117
100
1
1

340,00 €
289,00 €
3,00 €
3,00 €

105
90
1
1

305,00 €
260,00 €
4,00 €
3,00 €

69
60
1
0,5

200,00 €
174,00 €
3,00 €
2,00 €

414

1200,00 €

183
155
2
1

530,00 €
450,00 €
6,00 €
4,00 €

268
227
3
2

778,00 €
661,00 €
10,00 €
8,00 €

134
114
2
1

390,00 €
330,00 €
5,00 €
4,00 €

93
79
1
1

270,00 €
228,00 €
3,00 €
2,50 €

0,25
0,25

0,70 €
0,70 €
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cafès concert, cafès teatre i establiments i
similars. Fins a 100 m2. ………………………
482
253
5.2.1 Ídem. amb recollida selectiva .....................
416
219
5.2.2 Més de 100 m2, per m2, a l'any .............
5
2
5.2.3 Ídem. amb recollida selectiva ...................
3
1
Epígraf sisè: Altres activitats
6.1 Centres oficials:
Fins a 100 m2 ……………………….……….
80
42
6.1.1 Ídem. amb recollida selectiva ....................
68
35
6.1.2 Més de 100 m2. per m2, a l'any….............
0,85
0,45
6.1.3 Ídem. amb recollida selectiva ...................
0,80
0,40
6.2 Oficines bancàries:
Fins a 100 metres quadrats .........................
508
267
6.2.1 Ídem. amb recollida selectiva ...................
431
227
6.2.2 Més de 100 m2. per m2, a l'any ..............
5
2
6.2.3 Ídem. amb recollida selectiva ...................
4
2
6.3 Altres locals no expressament tarifats:
Fins a 100 m2 ..............................................
131
69
6.3.1 Ídem. amb recollida selectiva ...................
111
59
6.3.2 Més de 100 m2, per m2, a l'any ..............
1,65
0,85
6.3.3 Ídem. amb recollida selectiva ...................
0,80
0,40
6.4 Magatzems:
De menys de 100 m2 ...................................
75
40
6..4.1 Ídem. amb recollida selectiva ..........................
64
34
6.4.2 De 100 a 200 m2 ...................................
100
52
6.4.3 Ídem. amb recollida selectiva ............................
85
45
6.4.4 De més de 200 m2, per m2, a l'any .....
0,80
0,40
6.4.5 Ídem. amb recollida selectiva ...................
0,39
0,21
6.5 Magatzems, que s'utilitzin com a dipòsit de materials o
afectes a l'activitat d'una industria o comerç.
Tarifes:
6.5.1 De menys de 100 m2 ......................................
75
40
6.5.2 Ídem. amb recollida selectiva ...........................
64
34
6.5.3 De més de 00 m2 fins a 200 m2 ............
100
52
6.5.4 Ídem. amb recollida selectiva ...........................
85
45
6.5.5 De més de 200 m2, per m2, a l'any .......
0,80
0,40
6.5.6 Ídem. amb recollida selectiva ...................
0,39
0,21
6.5.7 Centres sanitaris (Hospitals i similars)
Per cada plaça d'allotjament al Centre ..
8
4
6.5.8 Ídem. amb recollida selectiva ...................
6
3
Epígraf setè: Despatxos professionals.
7.1
Fins a 100 m2 .............................................
102
54
7.1.1 Ídem. amb recollida selectiva ...........................
87
46
7.1.2 Més de 100 m2. per m2, a l'any .............
1,60
0,8
7.1.3 Ídem. amb recollida selectiva ......................
0,80
0,40
En el supòsit que l'oficina o establiment es trobi situat al
mateix habitatge, sense preparació, s’aplicarà únicament la
tarifa precedent, i hi quedar`embeguda la de l’epígraf 1r.
3.- Les quotes assenyalades a la tarifa tenen caràcter d’irreductible i corresponen a una anualitat.
Epígraf vuitè: Centres d'ensenyament.

735,00 €
635,00 €
7,00 €
4,00 €

122,00 €
103,00 €
1,30 €
1,20 €
775,00 €
658,00 €
7,00 €
6,00 €
200,00 €
170,00 €
2,50 €
1,20 €
115,00 €
98,00 €
152,00 €
130,00 €
1,20 €
0,60 €

115,00 €
98,00 €
152,00 €
130,00 €
1,20 €
0,60 €
12,00 €
9,00 €
156,00 €
133,00 €
2,40 €
1,20 €
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Recollida Eliminació Tot. Tarifa
Centres d'ensenyament amb internat mig pensionat, per plaça
a l'any ............................................................
0.80
0,40
1,20 €
8.2 Ídem. amb recollida selectiva ....................
0,65
0,35
1,00 €
8.3 Centres d'ensenyament, sense internat, per
plaça a l’any …………………………………….
0,39
0,21
0,60 €
8.4 Ídem. amb recollida selectiva ............................
0,27
0,13
0,40 €
Epígraf novè: llocs d'amarratge.
9.1 Per lloc d'amarratge en port esportiu .................
24
12
36,00 €
9.2 Ídem. amb recollida selectiva ...........................
18
10
28,00 €
Epigraf desè: Nota comuna a tots els epígrafs (excepte
epígraf 1r.), s'estableix una quota mínima per a qualsevol
d'ells de …………………………………………………….. 82
43
125,00 €
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de
2008 i romandran vigents fins a la serva modificació o derogació expressa.
8.1

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC
AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS,
CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS
Article 3r.- Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a
la tarifa continguda a l'apartat següent.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
Epígraf
Tarifa Primera: Ocupació de la via pública amb mercaderies.
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o
terrenys d'ús públic que facin els industrials amb
materials o productes de la indústria o comerç a
què dediquin la seua activitat, compresos els vagons
o vagonetes metàl·liques denominades "containers",
per metre quadrat o fracció i dia ...............................
0,90 euros
2. Ocupació o reserva especial de la via pública de
forma transitòria, metre quadrat i dia .......................
0,90 euros
Tarifa segona: Ocupació amb materials de construcció.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic
amb runes, materials de construcció, vagons per a
recollida o dipòsit d'aquests i altres aprofitaments
anàlegs, per metre quadrat i dia .............................
0,70 euros
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC
PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
A) Per ocupació amb cadires o sillons, taules o vetladors,
para-sols, tendals i altres instal·lacions anàlogues:
-TEMPORADA ALTA: juny, juliol, agost i setembre:
a) Per metre quadrat i dia ........................
1,15 euros
b) Per metre quadrat i mes.........................
24,50 euros
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- TEMPORADA MITJANA: abril, maig, octubre i novembre:
a) Per metre quadrat i dia ........................
0,70euros
b) Per metre quadrat i mes ........................
14,90 euros
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLIÇENCIES URBANISTIQUES
Article 5è.- Base imposable.
e) Per a tots els supòsits que estableix l'art. 6è de la quota
tributària s'estableix una quota mínima de 50 euros.
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quota tributària resultarà d'aplicar a la base imposable els
següents tipus de gravàmens:
a) El 1 per cent en el supòsit 1.a) de l'article anterior.
b) El 1 per cent en el supòsit 1.b) de l’ article anterior.
VIGÈNCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008 i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL REGUALDORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VIGILÀNCIA ESPECIAL
DELS ESTABLIMENTS QUE HO SOL·LICITIN
Article 3r.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa
continguda a l'apartat següent.
2. La tarifa d'aquest preu públic serà la següent:
Per la prestació del servei de vigilància, per cada hora o fracció:
1. Un guàrdia ...................................
22 euros
2. Un motorista .................................
25 euros
3. Un cotxe patrulla, inclosa la seua dotació ... 46 euros
VIGENCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008, i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES PISCINES I
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
1. Camp Municipal d'Esports de Can Misses - Pista d’Atletisme
Equips usuaris de categoria regional, inferiors i Futbol laboral :
a. Camp de Futbol.
- S'aplicaran les mateixes taxes reflectides en el capítol 4 i
referides al camp de futbol de Can Misses i Can Cantó
b. Pistes d'atletisme.
-Usuari resident major d'edat/any.......
60,00 euros
Usuari no resident major d'edat/any..............
78,00 euros
- Usuari abonat al (P.M.E.) (només resid.)/any.... .
37,00 euros
- Usuari resident menor d'edat/any ................
37,00 euros
- Usuari no resident menor d'edat/any .............
52,00 euros
- Usuari abonat al (P.M.E.) menor d'edat/any ......
18,00 euros
- Club o entitats esportives resident/atleta/jornada
13,00 euros
- Club o entitats esportives no resident/jornada...
26,00 euros
- Jornada esportiva a la pista atlètica ...........
124,00 euros
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- Entrada pista per a abonats/hora ................
1,70 euros
- Entrada individual pista per a resident/hora ....
2,40 euros
- Entrada individual pista per a no resident/hora..
3,00 euros
- Cursets Escola atletisme per a resident/mes
13,00 euros
- Cursets Escola Atletisme per a no resident/mes..
20,00 euros
- Curset Atletisme per a abonat/mes ...............
8,00 euros
- Usuari transeünt resident/mes ...................
21,00 euros
- Usuari transeünt no resident/mes ................
28,00 euros
- Usuari o equip del municipi que pertanyi a
un centre docent .....
GRATUÏT
- Curset d'Estiu residents.... ....................
20,00 euros
- Curset d'Estiu no residents .....................
30,00 euros
Els clubs i entitats citades nominalment, no adquireixen cap dret sobre les instal·lacions esportives
municipals.
2. Pistes Poliesportives de Barri.
- Per equips residents majors de 16 anys/temp..
270,00 euros
- Partits o entrenaments equips residents
majors de 16 anys/h diur. ........................
13,00 euros
/h llum .........................
14,00 euros
Per equips residents menors de 16 anys.
GRATUÏT
- Per equips no residents majors de 16 anys
per temp. ....................................................
390,00 euros
Partits o entrenaments equips no residents
majors de 16 anys/h diur. .................
23,00 euros
/ h llum …………..
28,00 euros
-Per equips federats menors o escolars
GRATUÏT
La utilització de les instal·lacions i l'aplicació de les quotes regiran en horaris que en cap cas
interfereixi l'activitat esportiva generada per l'Associació de Vesins.
B. Taxes per utilització de les piscines i instal·lacions esportives municipals del complex
poliesportiu de Can Misses.
1. Pistes de tennis.
- Usuari resident, amb llum diürna major de 16 anys
(1 h. per persona)..................................
3,00 euros
- Usuari resident, amb llum artificial major de
16 anys (1 h. per persona) .........................
4,50 euros
- Usuari resident, amb llum diürna menor de 16 anys
(1 h. per persona) .................................
1,50 euros
- Usuari resident, amb llum artificial menor de
16 anys (1 h. per persona) ...
2,80 euros
- Usuari abonat, amb llum diürna (1 h. per persona)...
1,50 euros
- Usuari abonat, amb llum artificial (1 h. per persona)
2,30 euros
- Usuari no resident, amb llum diurna major de 16 anys
( 1 h.per persona:
3,40 euros
- Usuari no resident, amb llum artificial major de
16 anys (1 h. per persona) ...............
6,00 euros
-Usuari no resident, amb llum diürna menor de 16 anys
(1 h. per persona) .................................
3,00 euros
- Usuari no resident, amb llum artificial menor de
16 anys (1 h. per persona) .........................
4,50 euros
- Quotes cursets a l'escola Municipal de Tennis
Residents
no residents
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Alumne infantil -16 anys
29,00
34,00
Alumne Adult +16 anys
35,00
36,00
Infantil nivell competició
35,00
35,00
2 - Pistes poliesportives de Can Misses.
Pista Gespa
- Per equips residents majors de 16 anys/temp.....
270,00 euros
- Partits o entrenaments equips residents majors
de 16 anys/h diur. .....................................................
13,00 euros
/h llum .....................................................
16,00 euros
- Per equips residents menors de 16 anys …………
GRATUÏT
- Per equips no residents majors de 16 anys/temp..
390,00 euros
- Partits o entrenaments equips no residents
majors de 16 anys:
h/diur. .....................................................................
22,00 euros
h/llum ………………………………………………….
28,00 euros
- Per equips federats menors o escolars......................
GRATUÏT
- Pistes Ciment
- Per equips residents majors de 16 anys/temp..........
124,00 euros
- Entrenaments equips residents majors
de 16 anys
/h diur. ........
4,50 euros
/hllum ...................................
7,00 euros
- Per equip resident menors de 16 anys...................
GRATUÏT
- Per equip no resident majors de 16 anys/temp......
168,00 euros
- Per equip no resident majors de 16 anys partits
h diü. ..............................................
12,00 euros
h llum ..............................................
20,00 euros
- Equip que pertanyen a la Lliga Municipal de
- Futbol-Sala (partit o entrenament)/jor..................
8,00 euros
- Equips futbol sala federats menors o escolars.......
GRATUÏT
Piscines.
a. Abonament individual bany ús lliure.
Any
Trimestre
Mes
- Resident
124,00
38,00
25,00
- No resident .....
168,00
49,00
35,00
- Abonat (només
57,00
31,00
12,00
per a residents)
b. Familiar bany ús lliure.
Any
Trimestre
Mes
- Resident ....
145,00
49,00
38,00
- No resident
208,00..
70,00
56,00
Abonat (només resident)....
89,00.
37,50
25,00
c. Usuari no abonats residents.
- Majors de 16 anys .............................
4,00 euros
- No resident major 16 anys./bany/hora
6,00 euros
- Abonat (només resident) bany/hora
2,50 euros
- Menor de 16 anys bany/hora
3,50 euros
- No resident menor de 16 anys.bany/hora
4,50 euros
- Abonat (només resident) /bany/hora
1,10 euros
d. Pla Escolar de Natació.
- Per a alumnes residents /curs
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amb transport ..................................
47,00 euros
- Per a alumnes no residents
sense transport ................................
54,00 euros
- Per a residents sense transport /curs..........
32,50 euros.
e. Cursets de natació i aquagym..
3 dies x setm. 2 dies x setm. 5 dies x setm
- Residents
36,00
33,00
36,00
- No residents
47,00
43,00
47,00
- Abonats (resi)
27,00
24,00
27,00
f. Escoles.
- Natació comp. ........................................
12,00 euros
- Natació comp. no resident ......................
15,00 euros
- Sincronitzada ..........................................
12,00 euros
- Sincronitzada no resident ......................
15,00 euros
g. Inscripció individual, activitats complementàries,
(Cursets d'escafandrisme, salvament i socorrisme,
proves d'aptitud física, etc.) no superior
a 30 dies .................................................
25,00 euros
h. Curs especial 3ª edat
dies per setmana en horari fix ................
8,00 euros
i. Curs d'estiu de Natació:
- Residents ................................................
54,00 euros
- No Residents ..........................................
68,00 euros
j. Per Pèrdua Carnet d'Usuari ................
5,00 euros
4. Estadi Municipal d'Eivissa a Can Misses i Camp de Futbol de Can Cantó
i Camp de Futbol de Can Misses II:
- Equip de categoria nacional resident.
Per entrenaments i partits......./ mes .......
640,00 euros
11 mesos ................................................
5800,00 euros
- Equips federats Regional i Futbol Laboral
/mes .........
175,00 euros
11 mesos ..
1915,00 euros
- Equips federats categories inferiors /mes
59,00 euros
11 mesos..............................................
640,00 euros
- Equips no federats o privats:
- Entrenaments 1,5 h. Residen .................
95,00 euros
- Entrenaments 1,5 h. no residen .............
129,00 euros
- Partits Residen .......................................
135,00 euros
- Partits no Residen ..................................
180,00 euros
5. ABONATS PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
S'estableix una quota d'abonament general amb dret a utilització de les instal·lacions
municipals esportives amb unes taxes més reduïdes en tots els conceptes, tant en ús com en
cursos i activitats diverses que puguin dur-se a terme des del propi Patronat.
a - Abonat individual anual ........................
50,00 euros
b - Abonat familiar anual ...........................
75,00 euros
6. JUBILATS
S'estableix una quota amb dret a utilització de les instal·lacions esportives municipals per
a usuaris jubilats a partir de 60 anys, amb una quota 50% de reducció sobre les taxes fixades en tos
els apartats de les distintes instal·lacions esportives municipals
7. ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Queden establertes unes quotes per a les distintes Escoles Esportives Municipals del
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Patronat Municipal d'Esports
- Escola de Futbol:
Residents / mes ......................................
22,00 euros
No residents / mes ..................................
26,00 euros
- Escola de Futbol-Sala:
Residents / 3 mesos ...............................
14,00 euros
No resident /3mesos.
18,00 euros
- Escola de Minibàsquet:
Residents / 3 mesos ..............................
14,00 euros
No residents / 3 mesos
18,00 euros
- Escola de Handbol:l
Residents / 3 mesos ..............................
14,00 euros
No residents / 3 mesos ..........................
18,00 euros
- Escola de Voleibol:
Residents / 3 mesos ..............................
14,00 euros
No residents / 3 mesos ..........................
18,00 euros
- Escola de Tennis Taula, Tir amb Arc,
Escacs i Badminton:
Residents / mes ....................................
14,00 euros
No residents / mes .................................
18,00 euros
ANNEX
Quotes de l'Ordenança Fiscal reguladora de les taxes del Poliesportiu Municipal Es Pratet i
del nou Poliesportiu Municipal Es Viver Figueretes.
TARIFES
1. Manteniment Gimnàstica / alumne/mes ................
8,00 euros
2.1. Entrenament i competicions equips federats residents:
a. Fins a categoria cadet / mes ...........................
50,00 euros
b. Juvenil / mes ...................................................
54,00 euros
c. Junior / mes ....................................................
68,00 euros
d. Senior / mes ...................................................
98,00 euros
e. Abonament temporada Club mínim 4 equips
d’octubre a juny ..............................................
968,00 euros
2. Entrenaments i competicions equips federats no residents:
a. Fins categoria cadet / mes .............................
68,00 euros
b. Juvenil / mes ..................................................
83,00 euros
c. Junior / mes ...................................................
86,00 euros
d. Senior / mes ..................................................
116,00 euros
3. Lloguer de la instal·lació per un entrenament o partit
Residents
a. Fins categoria cadet .......................................
10,00 euros
b. juvenil..............................................................
13,00 euros
c. Junior .............................................................
13,00 euros
d. Senior ............................................................
20,00 euros
e. Abonament temporada només partits competició
d’octubre a juny...............................................
195,00 euros
No residents:
a. Fins categoria cadet ........................................
10,00 euros
b. Juvenil .............................................................
13,00 euros
c. Junior ..............................................................
13,00 euros
d. Senior .............................................................
29,00 euros
4. Torneigs i espectacles esportius o de qualsevol altre indole
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sense ànim de lucre:
a. Residents .......................................................
98,00 euros
b. No residents ...................................................
146,00 euros
amb ànim de lucre:
a. Residents ......................................................
290,00 euros
b. No residents ..................................................
480,00 euros
C. Preus per la cessió i utilització del saló d’actes de l’edifici del Patronat Municipal d’Esports de
l’Ajuntament d’Eivissa a les instal·lacions municipals de Can Misses.
A. Entitats lucratives o residents al Municipi:
A.1. Despeses de manteniment per acte no superior a 3 hores
12 euros
A.2. Despeses de manteniment per acte superior a 3 hores
34 euros
A. Entitats lucratives no residents al municipi:
B.1: Despeses de manteniment per acte no superior a 3 hores
22 euros
B.2. Despeses de manteniment per acte superior a 3 hores
50 euros
A. Entitats no lucratives:
C.1. Residents al Municipi d’Eivissa i acte no superior a 3 hores
C.2. Residents al Municipi d’Eivissa i acte superior a 3 hores
C.3. No residents al Municipi d’Eivissa i acte no superior a 3 hores
C.4. No residents al Municipi d’Eivissa i acte superior a 3 hores
VIGENCIA
Las modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener de
l’any 2008 i romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Modificació, de l’epígraf quart: Drets d´us a 25 anys apartat D , quedarà redactat amb el següent
text :
D) Drets d´us d’instal·lació funerària sobre solar de 13,60 m2 per a
construcció de capella ……………………………………………..
4.800,00 Euros
VIGENCIA
Les modificacions de la present Ordenança fiscal, entraran en vigor el dia 1 de gener 2008 i
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació expressa.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Díaz: Diu que es troben amb una modificació d’ordenances d’un calibre inusitat des de l’any
2003. Ja en aquell moment varen cridar l’atenció sobre la desproporció dels augments que
s’establien. Aquesta mesura conté tres grans errades. La majoria de les ordenances que es
modifiquen tenen que veure molt amb l’activitat diària dels ciutadans i en aquest sentit suposen una
discriminació entre persones amb major i amb menor poder adquisitiu, per la qual cosa això és
insolidària. Quant a la taxa de fems es fa recaure la major pujada en establiments de menys de 100
metres quadrats. És una pujada inoportuna perquè no estan ja en l’època de bonança econòmica
dels darrers anys. Ara hi ha tota una sèrie d’incerteses les quals estan espantant les economies
domèstiques. Des de fa 4 anys l’efecte de l’IBI ha passat del 0,69% al 0,88%. La pujada real des de
l’any 2004 ha estat del 40,81%. Fins 2003 l’IBI estava en el 0,69% sobre el valor cadastral. En 2004
el van pujar al 0,82% col·locant la ciutat d’Eivissa en el lloc número 5 de les ciutats més cares de
les Illes Balears. Ara pugen al 0,88% col·locant-la com la segona més cara de les Illes Balears. La
pujada des de 2004 és del 27,54%, i l’IPC ha pujat un 13,20%. Cada any els valors cadastrals
pugen un 2% d’acord amb els Pressupostos Generals de l’Estat. Un valor cadastral de 35000 en
2003 s’ha convertit en 38.643. Si li apliquen un IBI del 0,88% resulta que en 2008 es pagaran 340
euros d’IBI quan abans se’n pagaven 241. La recaptació d’IBI en els darrers anys ha pujat més que
proporcionalment a la pujada dels tipus perquè s’ha assistit a una incorporació d’entitats cadastrals
molt important. Amb la proposta que es fa a l’ordenança la recaptació pujaria d’acord amb les seues
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estimacions en uns 900.000 euros, passant dels 9.600.000 d’ingressos per al 2007 encara no
liquidats als 10.550.000 d’ingressos. No es pot suportar una pujada d’aquest calibre.
Diu que la següent ordenança que es vol modificar és l’IAE. És una ordenança que pot passar
un tant desapercebuda perquè només afecta a les empreses que facturen més d’1 milió d’euros. Hi
ha moltes empreses a Vila que facturen més d’1 milió d’euros. L’increment acumulat des de 2003
en aquest impost és d’un 113’14% sobre un valor nominal de 20,39%, sempre per damunt de l’IPC.
Diu que la tercera de les ordenances és la de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana. En 2003 es pagava un 23,5%, en 2004 un 25% i en 2008 es pretén un 29%. La pujada és
d’un 23,40%, molt per damunt de l’IPC. Es modifiquen dos coses, ja que hi ha també un increment
de la base imposable. El veritable augment de la pressió està molt per damunt del que nominalment
es vol plantejar. El veritable augment és d’un 70,31%.
Diu que l’ordenança fiscal sobre construccions i instal·lacions i obres el votaran a favor perquè
pensa que és una bona mesura.
Diu que l’ordenança d’expedició de documents és la que més puja ja que en algun cas arriba a
pujar un 1340%. Ve acompanyat d’un estudi econòmic, però qualsevol taxa es pot posar si l’única
cosa que es fa es dividir els costos entre el nombre de documents que s’han d’establir, però si no
es controlen els costos les taxes surten molt altes. Els costos generals de l’Ajuntament han anat
augmentant de manera exponencial des de fa 9 anys. Cal demanar-se si SAC ha suposat una
millora en l’atenció al ciutadà proporcional al cost que l’equip de govern ha establert. El Grup
Popular creu que no.
Diu que la següent taxa és la de llicències urbanístiques. Una pujada 233,33% i una pujada
del 300% és difícilment explicable. Ara és el moment en que l’Ajuntament hauria de col·laborar amb
la població i no treure diners de les economies domèstiques.
Diu que la taxa de recollides de vehicles també té una desproporció en les pujades. Una de
les coses que els crida l’atenció és que s’incideix en la custòdia dels vehicles enfront de la retirada.
No vol pensar malament, però sembla com si estiguessin preparant el terreny per privatitzar el
servei.
Diu que quant a la taxa per instal·lacions esportives puja una mitjana del 12%. Això passa
justament quant es vol fer veure que es fa una aposta per l’esport.
Diu que la taxa per ocupació de via pública proposa increments del 15, 22, 17 i 22 per cent
respecte de la situació anterior. Aquesta ordenança ja s’havia modificat en 2004. Es tracta d’una
pujada moderada però així i tot s’ha d’enllaçar amb les expectatives del que passarà el proper any
quant a l’economia de la ciutat. Aquesta pujada no feia falta. L’ordenança sobre l’ocupació de
terrenys d’ús públic suposa una pujada important que és del 50, del 50 i el 40 per cent
respectivament. Allò que s’ha de fer és una millor gestió i una vegada que es controli bé i
s’aconsegueixi que pagui tothom i si després d’això cal es pot considerar si s’han de modificar les
ordenances.
Diu que quant a la taxa per recollida de fems, l’equip de govern els ha volgut convèncer que
la pujada s’ha degut a la pujada dels costos de l’eliminació dels residus a l’abocador. Molt es temem
no només hi ha una compensació d’aquestos costos sinó també una funció recaptatòria en excés.
Quan els informes previs venen de la pròpia companyia concessionària té dret a plantejar-se dubtes
al respecte. Tot aquest conjunt de mesures han suposat una sorpresa per la població i han creat
alarma social.
Diu que tot i que els obliguen a tractar totes les ordenances en el mateix punt, presentarà
una sèrie d’esmenes. Quant a l’ordenança sobre l’IBI presenten dues esmenes: la primera seria la
modificació de l’art. 2 paràgraf 1, que seria el manteniment del tipus de l’ordenança actual al 0,82%.
La segona esmena seria d’addició a l’article 3, en el qual s’afegiria un punt 4, que seria una
bonificació als menors de 35 el redactat seria “S’estableix per als joves residents menors de 35
anys que adquireixin el seu primer habitatge per a residència habitual una bonificació amb els
següents coeficients i anys: per al primer període impositiu 80%, per al segon període 70%, per al
tercer període 50% i per al quart període 40%”. Quant a l’ordenança reguladora d’ocupació de sòl

18

Secretaria General

PLE ORDINARIA
Dia 25 d’octubre de 2007
públic en matèria de construcció, demanen una introducció d’un article 7 on s’estableixi una
reducció del 50% de les taxes quan l’origen de l’esmentada ocupació estigui relacionada amb
actuacions de caràcter domèstic i hagi estat sol·licitada pel titular o inquilí de l’immoble. També
presenten una esmena a la totalitat a les taxes d’inscripció de documents sol·licitant l’eliminació de
la pujada. Presenten també una esmena a la totalitat sol·licitant l’eliminació de la pujada de las
taxes per llicències urbanístiques. També demanen l’eliminació de la pujada de les taxes per
utilització de piscines i instal·lacions esportives. Quant a l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys, demanen una addició a l’article 5è que digui “Gaudiran d’una bonificació del 50% de les
quotes que es devenguin en les transmissions que es realitzin en favor de menors de 35 anys
residents la destinació del qual sigui la utilització de l’habitatge habitual i es pacti el pagament per
part de l’adquirent. Una segona esmena de modificació de l’article 9 perquè es mantengui el tipus
actual en un 25%.
Sr. Pizarro: Diu que el Sr. Díaz ha fet la mateixa argumentació ja feta en roda de premsa. Quant al
qualificatiu d’insolidari, respecte dels tres impostos que repercuteixen de manera generalitzada en
una família pugen un 7,32% l’IBI, un 0% l’impost sobre vehicles i un 7% els fems. En el seu cas
concret, que pertany a l’immensa majoria, passarà de pagar de 508 a 545 euros; quant al cotxe
pagarà el mateix i quant a fems passarà de 59 a 64 euros. El Sr. Díaz fa trampes i compara l’any
2003 amb l’any 2008, i no diu que en 2004 hi va haver una pujada important d’impostos. Si fa això,
és per emmascarar xifres que no l’interessen. Si segons amb els càlculs del Sr. Díaz l’Ajuntament
recaptarà 900.000 euros més, que sobre 9 milions que es recapten són un 10% més que es
recapta. Tampoc explica que en l’IBI hi ha una bonificació del 90% per a famílies nombroses, del
50% en habitatges de protecció oficial. En la utilització d’instal·lacions esportives tampoc es veritat
que tothom pagui el mateix. La taxa de fems és el menys insolidari que hi ha, ja que a pesar que els
costos s’incrementen en un 20% no l’han pujat igual per tothom. L’han pujat més a institucions
bancàries, amarrament esportius, etc. Les famílies pagaran un 5% més. Diu que el Sr. Díaz ha
afirmat molt del que diuen els tècnics municipals però no de les dades de CESPA. Diu que CESPA
no té res a veure amb això. Qui ha passat les dades és una UTE que es diu GIREF, i són ells a
través del Consell Insular els qui passen les dades. Li agradaria que el Sr. Díaz li digués quan una
pujada seria oportuna perquè en altres Ajuntaments governats pel PP també pujaran pròximament i
en molts d’ells ja es paga més en concepte de residus. Quant a la llicència d’expedició de
documents el Sr. Díaz no diu que alguns documents a partir d’ara deixaran de cobrar-se. Quant a
les instal·lacions esportives, el Sr. Díaz sap que la taxa per instal·lacions esportives només pretén
cobrir els costos. Pujar un 15% en quatre anys no és excessiu, sobretot si es volen millorar les
instal·lacions. Quant a l’IBI, diu que no entén perquè diu el Sr. Díaz que han pujat de 401 euros 673
en 2007. Quant a les esmenes, si el Grup Popular hagués tengut interès en que s’aprovassin les
haguessin presentat en comissió informativa, perquè darrera de les taxes hi ha un estudi econòmic.
Si llavors els haguessin presentat haurien tengut temps d’estudiar si són legalment possibles.
Sr. Díaz: Diu que estaria disposat retirar les esmenes i portar-les a la Comissió Informativa. No sap
si el Sr. Pizarro ha volgut dir això.
Sr. Pizarro: Diu que ell no ha dit això, sinó que si les hagués presentat en el seu moment les
podrien haver estudiat. Ara no pot retardar més aquesta qüestió.
Sr. Díaz: Diu que no hagués passat res si en uns dies o demà mateix s’hagués convocat novament
la comissió. Al Sr. Pizarro li hauria agradat que el Grup Popular s’oblidàs de la pujada dels impostos
en els darrers anys. No pot analitzar l’evolució dels impostos d’un any a l’altre si no sap d’on
parteixen. Parteixen d’una pujada brutal l’any 2003 i una altra pujada ara. Totes les pujades estan
molt per damunt de l’IPC. En els darrers anys amb un mateix color polític s’està produint una pujada
generalitzada dels impostos. En 2003 la recaptació per impostos i taxes 16.138..371 euros amb una
població de 401,70 habitants, la qual cosa suposa un esforç per habitant de 401,70 euros. En 2006
els ingressos han estat 28.903.000 euros. La població era 42.884, la qual cosa dóna 673,99 per
habitant. Cada vegada és més la pressió directa sobre els ciutadans i no troben una resposta a la
qualitat que s’ofereix als ciutadans. Són mals administradors. Ja estan en la compte enrere de la
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revisió dels valors cadastrals, i que no pot ignorar que les ponències cadastrals donen valors que
multipliquen per dos i per dos i mig. Les pujades en l’impost sobre construccions no tenen una
repercussió social però això no es veritat perquè això acaba repercutint en els preus dels
habitatges. És molt significatiu que la pujada mitjana de cadascun dels components pressupostaris
és d’un 38, 71% respecte de 2005 i respecte de 2003 d’un 46,51%. Amb l’estructura de tipus
impositius i de taxes és suficient per abordar qualsevol projecte atractiu en els propers anys.
L’esmena sol·licitant l’exempció de l’impost d’ocupació de via pública per runes en el cas d’obres
domèstiques és el reflex d’una realitat existent. Podrien acabar amb els abocadors incontrolats fruit
de les obres domèstiques. Quant a la taxa dels fems, el Sr. Pizarro li ha dit que la companyia
concessionària de la recollida no té res a veure amb l’empresa que gestiona l’abocador. Això no és
veritat perquè CESPA està a la UTE que gestiona l’abocador. Quan la presidenta Pilar Costa va
firmar l’acord amb la UTE es va establir un preu de 37 euros per tona de fems. Quan el president
Pere Palau va renegociar amb la UTE el preu, establint-lo en 18 euros. Aquesta actitud va suposar
un respir per als Ajuntaments. Les causes que s’esgrimeixen per a la pujada és els costos de
l’adaptació de l’abocador a les normes europees. Això ho admeten, però la base de dades per al
càculs de la taxa s’ha d’agafar amb pinces i no estan segurs que sigui exacta. Perquè no es posen
les piles d’una vegada i netegen la ciutat en condicions, ja que estan a una ciutat on paguen
impostos de primera. No li val la comparació amb altres ajuntaments.
Sr. Pizarro: Diu que quant a les esmenes les votaran en contra totes, excepte si és possible la
referent a les ordenances sobre ocupació de via pública amb runes de construcció, li votaran a
favor l’esmena referent a eximir a les peticions fetes per representant de comunitats de vesins. De
tota manera quedarà condicionat a que els informes dels serveis tècnics siguin positius. Les
comparacions les fa tan sols perquè serveixen d’exemple del que és normal en el nostre entorn. Les
dades donades per a l’elaboració de l’informe sobre la taxa de fems han vengut directament del
Consell, no de l’empresa. Si bé fins ara es pagaven 18 euros per tona ara se’n pagaran 30, i per
tant l’Ajuntament haurà de passar de pagar 2,5 milions d’euros a com a mínim 3,1 milions, és a dir
un increment del 20% Han decidit no repercutir-ho a tots per igual, sinó pujar més a les empreses
que als habitatges. Això no és ser insolidari, sinó tot el contrari. No es pot fer el compte de dividir la
recaptació entre número d’habitants, perquè hi pot haver un promotor, com va passar l’any passat,
que va pagar 1,2 milions per una llicència urbanística i en canvi les estadístiques ens diran que
cada ciutadà va pagar 30 euros cada un. Per titulars de premsa queda molt bé però no per copsar
la realitat. Totes les comparacions han estat entre 2004 i 2008, és a dir comparacions homogènies,
però en canvi el Sr. Díaz no ha fet comparacions homogènies. Voldria posar un altre exemple
d’insolidaritat. En 2003 el PP va eximir de pagar IAE a Registradors de la Propietat, Notaris,
advocats, farmacèutics. Això ha suposat que aquest Ajuntament hagi perdut anualment entre
300.000 i 500.000 euros.
Sra. Costa: Diu que necessiten just un minut perquè el senyor interventor valori si es possible
admetre l’esmena presentada abans pel PP.
Sr. Pizarro: Diu que segons el Sr. Interventor no és possible que quedin exempts sinó no subjectes
les associacions veïnals legalment constituïdes i pel que fa a les bonificacions del 50% quan les
obres siguin domèstiques no es pot posar “bonificació”, sinó posar que no hi estan subjectes. En
comptes de rebaixa del 50% es posarà que no estan subjectes.
Sra Costa: Diu que a continuació passaran a la votació de les esmenes.
A continuació es sotmeten a votació individualment cada una de les modificacions de les
ordenances transcrites:
Modificació Ordenança Fiscal de l’Impost Sobre Béns Immobles, és aprovada, amb els vots a favor
de les Sres. Costa, , Mayans, Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín,
Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i
Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.
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Modificació Ordenança Fiscal de l’impost sobre Activitats Econòmiques, és aprovada, amb els vots
a favor de les Sres. Costa, , Mayans, Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa,
Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano,
Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.
Modificació Ordenança Fiscal de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, és aprovada
per unanimitat.
Modificació Ordenança Fiscal de l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, , Mayans, Fernández, Mengual i Srs.
Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres. Marí Ferrer,
Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.
Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa Expedició de Documents Administratius, és
aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, , Mayans, Fernández, Mengual i Srs. Pizarro,
Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres,
Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.
Modificació Ordenança Fiscal reguladora dels Drets i Taxes per a la Recollida de Vehicles de la Via
Pública, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, , Mayans, Fernández, Mengual i Srs.
Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció de les Sres. Marí Ferrer,
Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.
Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a Prestació del Servei de Recollida i
Eliminació d’Escombraries, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, , Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra
de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos,
Triguero, Marí i Trejo.
Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús Públic amb
Mercaderies, Materials de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Cavallets, Bastides i Altres
Instal·lacions, és aprovada per unanimitat amb la introducció de la següent esmena:
1.- Ampliació de l’article 2n, del tenor literal següent:
“No obstant, s’estableix un supòsit de no subjecció de la taxa, quan dita ocupació correspongui a
obres de reparació i conservació d’habitatges i la llicència hagi set sol·licitada pel titular o inquilí de
l’immoble afectat.”.
Modificació Ordenança reguladora de la taxa per Ocupació de terrenys d’ús Públic per taules i
cadires amb finalitat lucrativa, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, , Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra
de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos,
Triguero, Marí i Trejo.
Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per Llicències Urbanístiques, és aprovada, amb
els vots a favor de les Sres. Costa, , Mayans, Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer,
Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de
Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.
Modificació Ordenança Fiscal reguladora del Preu Pública per a la Vigilància Especial dels
Establiments que ho sol·licitin, és aprovada per unanimitat amb la introducció de la següent
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esmena:
Ampliació de l’article 2n., del tenor literal següent:
“No obstant, s’estableix un supòsit de no subjecció, per als serveis que es prestin a Associacions
vesinals legalment constituïdes i circumscrites a l’àmbit d’influència de les mateixes.
Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a Utilització de les Piscines i Instal·lacions
Municipals, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, , Mayans, Fernández, Mengual i
Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres. Marí Ferrer,
Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.
Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del Cementeris Municipals, és aprovada, amb
els vots a favor de les Sres. Costa, , Mayans, Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer,
Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de
Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.

5è. Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per a prestació de servies
de sonometria i altres d’inherents a l’aplicació de l’Ordenança Municipals de renous:
Donat compte de la proposta d’aprovació de Ordenances Fiscals Reguladores dels tributs
municipals de l’any 2008, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE ORDENANÇES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS
MUNICIPALS DE L’ANY 2008.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels
supòsits que originen la imposició de taxes o las modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació del serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local , que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del Server o activitat que es prestarà ,
conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la Corporació , l’adopció
del següent acord:
SEGONS.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de les mateixes que a
continuació es transcriu:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
SONOMETRIA I ALTRES D’INHERENTS A L’APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
RENOUS.
FONAMENT I NATURALESA
ARTICLE 1
Fens ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament estableix la Taxa per prestació de serveis de sonometria i altres d’inherents a
l’aplicació de l’Ordenança municipal de renous, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les
normes de la qual s’ajusten al que estableix l’article 57 de l’esmentat Text Refós.
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats
següents:
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a) Els prestats per la Policia Local i tècnics municipals amb motiu de la comprovació de renous
molests procedents de locals, establiments o de vehicles.
b) L’activitat consistent en el precintament i desprecintament d’equips limitadors de so de locals,
establiments.
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, responsables del renou, que han originat la prestació del
servei i, en defecte d’això, el titular de l’establiment o del vehicle.
RESPONSABLES
ARTICLE 4
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributaria.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
Interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i
amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
QUOTA TRIBUTARIA
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà d’acord amb les següents tarifes:
Euros
1.- Sonometria a locals o establiments ......................................................
80,00
2.- Precintament i desprecintament d’equips limitadors de renou .............
24,00
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la Taxa.
Tanmateix, no estaran subjectes a la Taxa les comprovacions sonomètriques durant les actuacions
d’inspecció que no sobrepassin els límits establerts a la corresponent Ordenança Municipal.
MERITACIÓ
ARTICLE 7
Conformement amb l’article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà quan s’iniciï la
prestació del servei o la realització de l’activitat.
DECLARACIÓ I INGRÉS
ARTICLE 8
1.- Les persones o entitats que sol·licitin els serveis de precintament i desprecintament d’equips
limitadors de renou de locals o establiments, hauran d’ingressar l’import de la taxa en el moment de
fer la sol·licitud.
Aquest ingrés tindrà caràcter d’autoliquidació, conformement amb l’article 27 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
L’abonament de la taxa serà requisit indispensable per a l’aixecament de qualsevol mesura cautelar
que hagi estat disposada.
2.- En altres casos, l’Administració notificarà als subjectes passius la liquidació de la taxa, l’import
del qual s’haurà de fer efectiu en el lloc i dins els terminis que s’hi indiquin.
3.- En cas de denegar-se la prestació del servei, els interessats podran sol·licitar a aquest
Ajuntament la devolució de l’import ingressat, i també quan per causes no imputables al
subjecte passiu, l’activitat administrativa o el servei públic no es presti.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9
Per a tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que hi
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança Fiscal General i els articles
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178 i següents de la Llei General Tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i
complementin.
VIGENCIA
La present Ordenança fiscal, fou aprovada per Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia
del 2007, entrarà en vigor el dia 1er de gener de 2008, i romandrà vigent fins a la seva modificació
o derogació expressa.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Díaz: Diu que s’abstendran
Sotmesa a votació, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció de les Sres.
Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i
Trejo
6è. Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada i visita al centre
d’interpretació “Madina Yabisa” i als Baluards de Sant Pere i Sant Jaume:
Donat compte de la proposta d’aprovació de Ordenances Fiscals Reguladores dels tributs
municipals de l’any 2008, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE ORDENANÇES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS
MUNICIPALS DE L’ANY 2008.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels
supòsits que originen la imposició de taxes o las modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació del serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local , que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del Server o activitat que es prestarà ,
conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la Corporació , l’adopció
del següent acord:
SEGONS.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de les mateixes que a
continuació es transcriu:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA I VISITA AL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ “MADINA YABISA” I ALS BALUARDS DE SANT PERE I SANT JAUME.
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 42 de la Constitució i per l`article 106 de
la Llei 7/1985, de 2 d`abril, reguladora de les bases de règim local , i conformement al que disposen
els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquest Ajuntament estableix la taxa per entrada i visita al
Centre D` Interpretació “MADINA YABISA” i als baluards de Sant Pere i Sant Jaume,que es regirà
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l`article 57 de
l`esmentat Text Refós.
Fet Imposable
ARTICLE 2.
El fet imposable de la Taxa és la visita al Centre d`Interpretació “MADINA YABISA”, i als baluards
de Sant Pere i Sant Jaume . No estaran subjectes a la taxa les entrades i visites pels residents al
Municipi, ni les visites organitzades per centres escolars i compostes per grups d`alumnes
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acompanyats del corresponent preceptor, ni els majors de 65 anys,i jubilats, desempleats,
periodistes acreditats, monitors acompanyants, responsables de grups escolars i nens menors de
12 anys.
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix
l`article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin les entrades per a visitar el Centre
d´Interpretació “MADINA YABISA”, i els baluards de Sant Pere i Sant Jaume.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques
i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l`abast que
assenyala l´article 43 de la Llei general tributària.
Quota Tributària
ARTICLE 5
La quota tributària es determinarà per l`aplicació de les tarifes contingudes a l`annex d`aquesta
Ordenança.
Exempcions i Bonificacions
ARTICLE 6
No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
Meritació
ARTICLE 7
Conformement a l`article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la taxa es meritarà simultàniament a la sol·licitud
d`entrada al Centre d`Interpretació “MADINA YABISA” i als baluards de Sant Pere i Sant Jaume..
Declaració d’ingrés
ARTICLE 8
La recaptació es durà a terme mitjançant rebuts talonaris numerats i segellats, l`expedició dels
quals es farà en el moment de sol·licitar l`entrada al Centre d` Interpretació “MADINA YABISA” i als
baluards de Sant Pere i Sant Jaume.
Els horaris d`obertura al públic podran ser modificats per causa d`actes protocolaris i espectables,
podent restringir-se per igual motiu, hom s`ajustarà al que disposa l`Ordenança fiscal general i els
articles 178 i següents de l Llei General Tributària i la resta de disposicions que la desenvolupi8n i
complementin.
VIGENCIA
La present ordenança fiscal, fou aprovada per Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada
el dia de 2007, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008 i romandrà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.
TARIFES
ENTRADES:
Tarifes
Centre d’Interpretació
Baluards de Sant Pere
“Madina Yabisa”
i Sant Jaume
1. Entrada individual ordinària
2,00 €
2. Grups mínim 15 membres (prèvia
sol.licitud de visita amb antelació.
1,50 €
3. Carné Joven, carné d’estudiants,
Alumnes d’E.S.O., Batxiller i F.P.
que no realitzen la visita en grup.
1,50 €
4. Grups d’E.S.O, Batxiller i F.P. Gratuïta

2,00 €
1,50 €

1,50 €
Gratuïta
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5. Majors de 65 anys i jubilats,
desocupats, periodistes acreditats
monitors acompanyants, responsables de grups escolars i nens menors
de 12 anys..............................
Gratuïta

Gratuïta

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Díaz: Diu que les actuacions tant a la Casa de la Cúria com als baluards va ser molt brillant però
consideren que la política cultural hauria d’anar més enllà en el sentit que aquestes instal·lacions
haurien de poder-se visitar gratuïtament. Per tant demanen que es retiri la proposta d’aquesta taxa.
Per tant presenten una esmena de retirada.
Sr. Pizarro: Diu que actualment els nens, jubilats, responsables de grups, etc. ja tenen l’entrada de
franc. Pagar encara que siguin 2 euros o 1,50 és donar valor i en segon lloc pal·liar un poquet les
despeses de manteniment d’aquestos llocs.
Sr. Díaz: Diu que continua pensant que per pagar encara que sigui una quantitat petita es poden
perdre moltes visites, i que això últim hauria de ser el punt prioritari. Es tracta de fer una aposta per
a la rehabilitació de Dalt Vila. Tanmateix la recaptació serà irrisòria.
Sr. Pizarro: Diu que li fa gràcia que li parli de fer una aposta per a la rehabilitació de Dalt Vila quan
el PP ha tengut paralitzat durant 8 anys el Consorci Patrimoni de la Humanitat. A multitud de llocs
es paga, per exemple a les murades d’Àvila, la catedral de Palma, etc. També està previst crear
elements de venda, com ara clauers, bolígrafs, samarretes, etc. per promocionar Eivissa Patrimoni
de la Humanitat.
Sotmesa a votació, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i en contra de les Sres.
Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i
Trejo

S’absenta el Sr. Triguero
7è. Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de via pública
dels carrers per obres o altres suposats on es faci un aprofitament especial de les vies
públiques de la Ciutat:
Donat compte de la proposta d’aprovació de Ordenances Fiscals Reguladores dels tributs
municipals de l’any 2008, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE ORDENANÇES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS
MUNICIPALS DE L’ANY 2008.
Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels
supòsits que originen la imposició de taxes o las modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació del serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local , que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del Server o activitat que es prestarà ,
conforme al que preveu l’article 24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist els informes de la Intervenció i Gestió Tributaria, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció
del següent acord:
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TERCER.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i
aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de les mateixes que a continuació es transcriu:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA DELS
CARRERS PER OBRES O ALTRES SUPOSATS ON ES FACI UN APROFITAMENT ESPECIAL
DE LES VIES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT.
ARTICLE 1r.. Concepte.
Emparant-se en els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments
especials per l`ocupació de les vies públiques, (Carrers i la resta de vials del municipi ), que siguin
motivades, pel tancament parcial o total de les mateixes, per causa d`obres de construcció o altres
motius, que a petició dels interessats, o sense haver-`hi, es produeixi en els vials del municipi.
ARTICLE 2n. Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament de la taxa reguladora d`aquesta ordenança les persones o entitats a
favor de les quals s`atorguin les llicències, o que es beneficií de l`aprofitament si es procedí sense
l´oportuna autorització.
ARTICLE 3r. Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 2 euros per metre quadrat i per hora.
ARTICLE 4t. Normes de gestió.
Les quantitats exigibles de conformitat amb la tarifa, es pagaran prèviament a l`ocupació, i s`ha de,
pels Serveis corresponents, en el moment de la concessió , indicar els metres i el temps
d`ocupació.
Als efectes de considerar la superfície a ocupar, es considerarà com a tal, l´ocupació íntegra de la
via pública, on s han d´incloure els carrers i les voreres i qualsevol altre via pública que al
sol·licitant se li concedeixi per a realitzar els treballs o serveis objecte de l´ordenança.
VIGENCIA
La present Ordenança fiscal, fou aprovada per Ple d`aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia
de 2007, entraran en vigor el dia 1 de gener de 2008, i romandrà vigent fins a la seva modificació o
derogació expressa.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
Sr. Díaz: Diu que han tengut els seus dubtes sobre si aquesta taxa hauria d’haver estat incorporada
com un annex a l’ordenança per ocupació de via pública amb material d’obra perquè són
semblants, però finalment s’abstendran.
Sr. Pizarro: Diu que ell ho va plantejar així als serveis tècnics però ells van considerar que són
conceptes distints.
Sotmesa a votació, és aprovada, amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i l’abstenció de les Sres.
Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Marí i Trejo

8è. Mocions amb proposta d’acord:
8.1.- Moció del Grup Popular sobre convocatòria d’un concurs d’idees per a la remodelació del
passeig de Vara de Rey.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
Ilma. Sra.
PILAR MARÍ TORRES, Regidora 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:

27

Secretaria General

PLE ORDINARIA
Dia 25 d’octubre de 2007
El paseo Vara de Rey es el principal paseo de nuestra ciudad, así como el más emblemático;
punto de encuentro y lugar de referencia para muchos, posee una gran carga social además de ser
escenario de múltiples actividades deportivas, culturales, infantiles, etc. Sin embargo, el estado de
conservación actual que presenta es de absoluto abandono: las baldosas están rotas en su mayoría
y algunas de ellas, que han tenido que ser sustituidas, presentan un color completamente distinto a
las baldosas originales; los bancos están rotos, a algunos incluso les faltan trozos; el mobiliario
urbano no presenta una estética acorde con el entorno; las jardineras tienen múltiples desperfectos
y, en general, el aspecto es de una total dejadez. Considerando que debería realizarse una
remodelación integral del Paseo,
Por todo ello
SOLICITAMOS:
- Que se convoque un concurso de ideas para la remodelación del paseo de Vara de Rey.
Así mismo, solicitamos que se implique a las asociaciones de vecinos y comerciantes de la
zona en el proceso. Eivissa a 11 de octubre de 2007.”.
Intervencions:
Sra Marí: Diu que pensen que la nostra ciutat mereix uns espais públics amb la millor situació
possible perquè els ciutadans disposin d’una millor qualitat de vida. Són moltes ocasions en que el
Grup Popular en que han demanat la millora de les instal·lacions públiques i parcs del municipi. En
el cas del passeig de Vara de Rey hauria de ser integral, degut a la seua importància i a que es
tracta d’un lloc emblemàtic. S’hauria de fer de manera urgent. Hi ha moltes rajoles rompudes, de
color diferent, també hi ha bancs romputs. Plantegen que es convoqui un concurs d’idees en la que
puguin participar tots els ciutadans.
Sr. Costa: Diu que aquest tema el portava l’equip de govern al seu programa electoral. Estan
d’acord amb la importància del passeig Vara de Rey. Aquest concurs s’està plantejant no només
per aquest passeig sinó d’una manera més integral, i que abasti també la trama de la plaça del
parc.
Sra. Marí: Diu que ja sap que ho porten en programa electoral, però el Grup Popular també ho
portava. Per això no entenen perquè l’equip de govern ha anunciat recentment que contractarien
per valor de 109.000 euros l’eliminació de barreres arquitectòniques, i pensen que això vol dir que
no tenen pensat dur a curt termini una reforma integral de tot el passeig. Fins ara s’han dut a terme
actuacions puntuals i no entenen perquè es du a terme una reforma integral.
Sr. Costa: Diu que de vegades s’han d’escometre obres urgents abans de dur-ne a terme altres de
major escala. Proposen que s’inclogui en aquesta moció que s’ampliï a la trama de la plaça del Parc
i que s’inclogui a arquitectes i vesins.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat, ampliant la moció en el sentit que el concurs
d’idees inclourà la plaça del Parc.
S’incorpora el Sr. Triguero.
8.2.- Moció del Grup Popular sobre que s’adaptin totes les instal·lacions esportives municipals,
incloent vesinals, pavellons poliesportius, etc., per facilitar l’accés a aqueixes a persones amb
discapacitat.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
Ilma. Sra.
RAFAEL TRIGUERO COSTA, 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:
Las instalaciones deportivas municipales de Eivissa presentan deficiencias en cuanto a
facilitar el acceso a personas con discapacidad física.
Por todo ello
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SOLICITAMOS:
- Que se adapten todas las instalaciones deportivas municipales (incluyendo vecinales, pabellones,
polideportivos, etc.), para facilitar el acceso a las mismas a personas con discapacidad, a la mayor
brevedad posible. Eivissa a 16 de octubre de 2007.”.
Intervencions:
Sr. Triguero: Diu que el seu grup aposta per millorar la qualitat de totes les instal·lacions esportives
i s’han adonat que existeixen multitud de barreres arquitectòniques a totes les instal·lacions
esmentades. Existeix un estudi a nivell nacional que parla de necessitats especials quant a
accessibilitat dels ciutadans i diu que un 50% de població té alguna necessitat especial. Les
barreres arquitectòniques es podrien dividir en barreres externes, que serien voreres, paviments,
etc. i les internes com grades, accessos a lavabos, al bar, tiradors d’entrada, etc. La seua intenció
amb aquesta proposta és que persones amb necessitats especials es puguin beneficiar de les
activitats esportives que es duen a terme. A més també es pretén que es compleixi l’article 1 de la
Carta Europea sobre l’Esport, la qual diu que totes les persones tenen dret a participar a l’esport i
avui dia no ho poden fer. Sol·liciten que a la major brevetat possible s’eliminin les barreres de totes
les instal·lacions esportives del municipi, incloent-hi les veïnals.
Sr. Ruíz: Diu que reconeixen actualment hi ha bastant deficiències quant a accessibilitat per a
discapacitats. És un compromís d’aquest regidor i de l’equip de govern solucionar aquest problema.
Hi ha un estudi fet sobre turisme accessible presentat a finals de la legislatura passada dins del Pla
d’Excel·lència on s’inclouen una sèrie d’accions a més d’un pla d’acció. En aquest pla la pista
d’atletisme passarà de ser inaccessible a ser accessible, el pàrquing del pavelló des Viver passarà
d’inaccessible a accessible, la piscina de Can Misses quan estigui l’obra gran feta serà totalment
accessible. A banda d’això l’actual piscina és practicable i en breu posaran una grua perquè sigui
totalment accessible. Pel que fa al pavelló des Viver dins dels pressupostos de l’any que ve
intentaran fer una remodelació. L’estudi abans esmentat recull que un 17% són accessibles,
practicables un 17% i inaccessible un 67%. Cal tenir en compte que dins aquestes xifres està inclòs
el poliesportiu insular, la competència del qual és el Consell Insular.
Sr. Triguero: Diu que la seua proposta va encaminada a que aquestes barreres siguin eliminades
d’immediat, ja que actualment hi ha molts ciutadans que no poden accedir a les instal·lacions
esportives. Disposen d’un reportatge fotogràfic on es demostra la situació de les instal·lacions, on
es veu que a la majoria les persones amb problemes de mobilitat no poden accedir-hi. Li proposa
acompanyar a una persona discapacitada a les instal·lacions esportives i que facin un llistat de totes
les deficiències. Per solucionar aquest tema hi ha tres factors: un de polític, una iniciativa per
eliminar aquesta barrera; en segon lloc està el factor polític, per al qual diu que en el cas d’aquesta
institució no ha de suposar cap problema; en tercer lloc, diu que està el factor social, ja que hi ha
una demanda social perquè tot aquest tipus de barreres s’eliminin.
Sr. Ruíz: Diu que dins la urgència ha reconegut quina és la situació. Ell no necessita veure cap
reportatge fotogràfic perquè està perfectament sensibilitzat perquè diu que té un familiar
discapacitat i que per tant sap perfectament quina és la situació al municipi. Es farà en els termes i
el temps més ràpid que puguin.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
8.3.- Moció del Grup Popular sobre urbanització dels accessos al Col·legi Públic Can Cantó.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
Ilma. Sra.
ALEJANDRO MARÍ FERRER, 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:
Visto el estado que presentan los alrededores y accesos del colegio de Can Cantó, sin
urbanizar, y teniendo en cuenta que su adecuación compete al Ayuntamiento de Eivissa,
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Por todo ello
SOLICITAMOS:
- La urbanización de los accesos al citado centro educativo, atendiendo al asfaltado de la entrada
del colegio (que hoy es todo grava y tierra), la construcción de aceras, sustitución de farolas,
jardinería, etc. Eivissa, a 22 de octubre de 2007.”.
Intervencions:
Sr. Alejandro Marí: Diu que es troben amb una escola com la de Can Cantó, la qual fa 15 anys que
està en funcionament. No recorda que l’Ajuntament hagi fet cap actuació en aquesta zona. Es
troben amb una falta d’urbanització, no hi ha voreres, hi ha basses que s’han d’esquivar. A la porta
de l’escola hi ha grava i pols. Qualsevol que hi vagi veurà la realitat. Demana que l’Ajuntament
urbanitzi la zona, que hi posi les voreres i faroles necessàries i que es deixi la zona en l’estat que es
necessita.
Sr. Torres: Diu que és un problema de límits, ja que el col·legi de Can Cantó es troba en el polígon
7.8 del PGOU. En el nou PGOU es fa una nova unitat d’actuació que encara en aquest moment no
està ordenada urbanísticament. A la vegada la part superior de Can Cantó fa límit amb el polígon
12, el qual es desenvoluparà amb la revisió del PGOU el qual tampoc està desenvolupat
urbanísticament. Acceptaran la moció i que les raons per les quals no s’ha dut a terme és pels
motius que s’han explicat.
Sr. Alejandro Marí: Diu que agraeix el vot a favor de l’equip de govern.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
8.4.- Moció del Grup Popular sobre que es practiqui una Auditoria de Gestió de l’entitat ITUSA.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
Ilma. Sra.
JAIME LEÓN DÍAZ DE ENTRESOTOS CORTÉS, Regidor del Ayuntamiento de Eivissa, de
acuerdo con lo que dispone la Ley de Bases del Régimen Local, expone la siguiente MOCIÓN CON
PROPUESTA DE ACUERDO para su discusión en el pleno de la Corporación:
Solicita que el Pleno acuerde en su calidad de Junta General de accionistas de la empresa
municipal IMVISA:
- Se proceda a la práctica de una AUDITORÍA DE GESTIÓN de la entidad participada
mayoritariamente ITUSA en relación con los siguientes aspectos y periodos:
· Práctica gerencial de Don José Marí Ribas, gerente, desde su nombramiento hasta su cese.
· Contratos con proveedores de bienes y servicios, grado de cumplimiento y acomodación de
los mismos a la legalidad y a las condiciones del Concurso Público origen de la entidad,
desde su constitución hasta la actualidad.
· Análisis de los pagos a proveedores de bienes y servicios y su adecuación a las previsiones
concursales, desde la constitución hasta la fecha actual. Eivissa a 22 de octubre de 2007.”.
Intervencions:
Sr. Díaz: Diu que és conscient que a ITUSA ja s’han aprovat els comptes d’exercicis anteriors i per
tant no entraran a demanar una auditoria d’exercicis que ja han estat aprovats, perquè entenen que
estaria fora de lloc. Tanmateix un soci d’una empresa té capacitat, amb l’acord de la Junta General,
de sol·licitar una auditoria d’allò que cregui convenient. El tema d’ITUSA s’ha de tractar amb molta
cautela perquè hi ha un procediment judicial en marxa. L’Ajuntament i la Junta General d’Eivissa
han de tenir en compte i verificar determinades qüestions que queden fora de l’àmbit dels comptes.
L’efecte que es vol aconseguir és verificar que s’ha actuat conforme a Dret. Fins ara l’equip de
govern ha mantingut una postura de tancar-se en banda i no voler donar explicacions pel que fa al
concurs d’Eivissa Centre. Hi ha diversos punts que s’ha de practicar una revisió interna per verificar
que tot s’ha fet bé: una auditoria de la pràctica gerencial i l’anàlisi de tots els contractes de béns i
serveis; una altra de les qüestions seria l’anàlisi de l’adequació a la legalitat dels pagaments
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efectuats als distints proveïdors i als cobrament de les obres que comercialitza ITUSA. L’equip de
govern no s’ha de tancar en banda i per evitar poder arribar a ser còmplices d’il·legalitats.
Sr. Pizarro: Diu que no aprovaran la moció perquè el Grup Popular porta molt temps deixant anar
afirmacions en els quals donant per suposat que hi ha il·legalitats. El Sr. Díaz ha estat membre del
Consell d’Administració d’ITUSA i això significa que posa en dubte la seua pròpia actuació. Els
comptes estan perfectament auditats. Si el Sr. Díaz veu que de tota aquesta documentació es
desprèn alguna cosa il·legal on ha d’anar és als tribunals. Pel que fa a la pràctica gerencial, aquesta
es va manifestant dia a dia, i tenint en compte que si des del Consell d’Administració d’ITUSA mai
es va demanar la dimissió del gerent deu ser per alguna cosa. A més aquesta pràctica gerencial
està sent fruit d’una investigació judicial, per la qual cosa valdria més deixar-ho en les seues mans.
El Sr. Díaz usa tota una sèrie de qualificatius que l’únic que fa és sembrar dubtes. Al Grup Popular
l’auditoria d’ITUSA només és una manera de tornar a incidir més sobre aquest tema, i els importa
tan poc com l’auditoria que van demanar per al Consorci Patrimoni de la Humanitat. En aquell cas
es van passar 4 anys discutint sobre el tema i no van arribar a res.
Sr. Díaz: Diu que el Sr. Pizarro no li ha dit res. En el cas del Consorci Patrimoni no hi havia cap
processat judicialment, i en canvi en el cas d’ITUSA sí. Precisament perquè ell va ser membre del
Consell d’Administració l’interessa que es faci aquesta auditoria. S’ha de netejar la sospita que pesa
sobre l’Ajuntament. No ha de semblar que s’oculta alguna cosa. Ara seria el moment d’obrir les
portes i demostrar que s’han fet les coses bé. És veritat que els comptes estan aprovats i que no
està dient que hi hagi cap doble comptabilitat. Tan sols demana que investiguin si els contractes
firmats són conformes a dret. Sobre aquestes qüestions no es pot retre comptes cada quatre anys
sinó continuament. Els ciutadans estan avorrits sobre les notícies que han anat sorgint sobre el
projecte d’Eivissa Centre. Si l’equip de govern vota en contra haurà de donar explicacions a molta
gent. La higiene política no fa mal a ningú.
Sr. Pizarro: Diu que el Sr. Díaz continua deixant caure insinuacions sobre aquest tema. Està
d’acord en que la gent està avorrida del tema d’Eivissa Centre però això és degut a la insistència
del PP en el tema d’Eivissa Centre perquè ho consideren una manera d’atacar l’equip de govern,
com es demostra en tota una sèrie de notícies aparegudes a la premsa local on el grup del PP
denuncia irregularitats i anuncia querelles. La proposta d’avui va en la mateixa línia, però poc a poc
se’ls hi comencen a desmuntar els arguments. El jutjat del contenciós-administratiu de Palma de
Mallorca ha dit que és inexplicable que els consellers del PP vulguin personar-se en aquest
assumpte. El TSJIB declara acabat tot el procés del silenci administratiu que el PP havia volgut
paralitzar, així com el recurs presentat per l’associació d’afectats presidida per qui tothom ja sap. És
veritat que el procés penal segueix obert però en això els tribunals ja determinaran què passa.
L’únic que l’interessa al Grup Popular és mantenir obert el debat, i l’equip de govern allò que vol és
tirar endavant el projecte.
Sotmesa a votació, és desestimada amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans, Fernández,
Mengual i Srs. Pizarró, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de les Sres.
Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i
Trejo.
Sra. Marí: Diu que el Sr. Pizarro ha introduït noves qüestions i per tant demanen un torn de paraula
incidental d’acord amb el reglament.
Sra. Costa: Diu que entén que no hi ha motius per aquest torn. L’únic que ha fet el Sr. Pizarro és
referir-se a titulars que han sortit en premsa i a sentències judicials i per tant no ha introduït cap
element nou. Cada intervinent ha fet servir els arguments que ha cregut oportú. Si té algun prec o
pregunta ho faci en el torn corresponent.
Sra. Marí: Demana que consti en acta la seua proposta.
Sra. Costa: Diu que així serà.
Sr. Díaz: Diu que demanen el vot nominal de la moció.
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Sra. Costa: Diu que per tant es vota la proposta del Sr. Díaz, sent desestimada, amb els vots en
contra de les Sres. Costa, Mayans, Fernández, Mengual i Srs. Pizarró, Torres, Ferrer, Costa, Albín,
Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de les Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs.
Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i Trejo.

9è. Decrets i Comunicacions:
9.1.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució del
Pressupost General per a l’exercici 2007, i en virtut de les atribucions que m’han estat delegades
mitjançant decret de data 18 de juny de 2007, amb aquest decret vinc en ordenar l’aprovació de la
següent modificació de crèdits, núm. exp. 14/2007, dins del vigent Pressupost Ordinari de la
Corporació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PARTIDES A INCREMENTAR:
PARTIDA

TOTAL

DENOMINACIÓ
Retribucions òrgans de govern………………
Seg.social òrgans de govern…………………
Gratificacions admó.general………………….
Gratificacions informàtica……………………..
Gratificacions S.A.C…………………………...
Gratificacions policia…………………………..
Gratificacions neteja edificis………………….
Retribucions bàsiques urbanismo……………
Retribucions complementàries urbanismo….
Gratificacions medi ambient………………….
Gratificacions arxiu/biblioteca………………...
Gratificacions mercats………………………...

6.500,00
2.500,00
2.886,00
1.790,00
2.020,50
15.120,35
984,16
4.172,00
4.009,00
1.802,74
1.909,88
655,94

TOTAL INCREMENTS........................................................

44.350,57

111-100
111-16000
1210-15100
1212-15100
1214-15100
222-15100
431-15100
432-120
432-121
4450-15100
454-15100
622-15100

PARTIDES A MINORAR:
PARTIDA
111-110
1210-120
1210-121
1212-120
1214-120
1214-121
222-14100
431-16000

DENOMINACIÓ
Retribucions personal eventual gabinet……..
Retribucions bàsiques admó.general………..
Retribucions complement.admó.general……
Retribucions bàsiques informàtica…………...
Retribucions bàsiques S.A.C…………………
Retribucions complementàries S.A.C………..
Altre personal policia turística………………...
Seg.social neteja edificis……………………...

TOTAL
6.000,00
3.000,00
2.886,00
1.790,00
6.192,50
4.009,00
15.120,35
984,16
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4450-121
454-16000
622-16000

Retribucions complement.medi ambient…….
Seg.social arixu biblioteca…………………….
Seg.social mercats……………………………

1.802,74
1.909,88
655,94

TOTAL MINORACIONS......................................................

44.350,57

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen, mantenintse l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa, 24 de setembre de 2007. El Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea d’Admó.Municipal, Sgt.:
Santiago Pizarro Simón. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal, per unanimitat
s’acorda quedar assabentats.
9.2.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat núm. 1/2007, de generació de crèdits per ingressos, per
import de VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB UN CENT (29.382,01 €),
dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal de Música per a l’any 20067
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons.
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, existint
evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en l’expedient,
vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents
modificacions:
ESTAT D’INGRESSOS:
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de majors aportacions per a despeses
corrents del Pressupost Ordinari i subvenció de la CAIB per a l’Escola de Música; i
pressupostàriament suposen una modificació de l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originantse ingressos de la següent manera:
PREVISIÓ INICIAL
+ MODIFIC.

IMPORT DE LA
MODIFICACIÓ

TOTAL
PRESSUPOST

503.896,00
8.000,00

28.000,00
1.382,01

531.896,00
9.382,01

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS…
ESTAT DE DESPESES

29.382,01

PARTIDA
INGRESSOS
1401
1455

PARTIDA
DESPESES
4513-22001
4513-22201
4513-22608
4514-22608
4516-22706
4517-22707

PREVISIÓ INICIAL
+ MODIFIC.

CRÈDIT GENERAT

300,00
300,00
180,00
600,00
64.000,00
3.200,00

1.500,00
500,00
13.894,00
11.338,00
1.382,01
768,00

TOTAL CRÈDIT GENERATS IGUALS
ALS INGRESSOS.......................................

29.382,01

TOTAL CRÈDIT
1.800,00
800,00
14.074,00
11.938,00
65.382,01
3.968,00
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Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient.
Eivissa, 26 de setembre de 2007. EL PRESIDENT, Sgt.: Lurdes Costa Torres, AlcaldessaPresidenta. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: Juan Antonio Torres Planells, Secretari Patronat de
Música.”. Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal, per
unanimitat s’acorda quedar assabentats.
9.3.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 3/2007, per
import de DOS-CENTS CATORZE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CENTS
(214.750,30 €), dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports per a l’any 2007.
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons.
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, existint
evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en l’expedient,
vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents
modificacions:
ESTAT D’INGRESSOS:
Els ingressos que generen els crèdits són els corresponents a les quotes d’inscripció als programes
“Aventurat a l’Estiu” i “Diverestiu” i a major aportació despeses corrents del Pressupost Ordinari; i
pressupostàriament suposen una modificació de l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originantse ingressos de la següent manera:

PARTIDA
INGRESSOS
139900
139905
1401

PREVISIÓ INICIAL
+ MODIFIC.
31.459,20
15651,00
1.543.949,00

TOTAL IMPORT
MODIFIC.INGRESSOS...
ESTAT DE DESPESES

IMPORT DE LA
MODIFICACIÓ

TOTAL
PRESSUPOST

7.750,30
1.000,00
206.000,00

39.209,50
16.651,00
1.749.949,00

214.750,30

PARTIDA
DESPESES
4521-16001
4521-212
4521-22609

PREVISIÓ INICIAL
+ MODIFIC.
10.374,98
50.000,00
0,00

1.876,22
13.000,00
11.874,08

12.251,20
63.000,00
11.874,08

4521-22707
4521-48902

15.000,00
300.000,00

12.000,00
176.000,00

27.000,00
476.000,00

TOTAL CRÈDIT GENERATS IGUALS
ALS INGRESSOS.......................................

214.750,30

CRÈDIT GENERAT

TOTAL CRÈDIT

Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient.
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Eivissa, 26 de setembre de 2007. EL PRESIDENT, Sgt.: Rafael Ruiz González, President Patronat
Esports. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.. Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”. Dictaminat
favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal, per unanimitat s’acorda
quedar assabentats..
9.4.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució del
Pressupost General per a l’exercici 2007, i en virtut de les atribucions que m’han estat delegades
mitjançant decret de data 18 de juny de 2007, amb aquest decret vinc en ordenar, dins del vigent
Pressupost Ordinari de la Corporació, núm. exp. 05/2007, l’aprovació de la següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PARTIDES A INCREMENTAR:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

TOTAL

GRUP FUNCIÓ 1:
1210-15100 Gratificacions admó.general…………………
1216-49
Quota Forum Europeu Seguretat Urbana….
Total Grup Funció 1………………1.170,88

1.130,88
40,00

GRUP FUNCIÓ 3:
3231-14100 Altre personal Equal Ib-Envol…….................
Total Grup Funció 3………………2.831,72

2.831,72

GRUP FUNCIÓ 7:
7511-22602 Publicitat i propaganda Pla Excel.Turística.
7511-22609 Despeses diverses Pla Excel.Turística……
Total Grup Funció 7……………480.769,16

150.000,00
330.769,16

TOTAL INCREMENTS.......................................................

484.771,76

PARTIDES A MINORAR:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

TOTAL

GRUP FUNCIÓ 1:
1210-121
Retribucions complemt.admó.general……….
1216-22001 Premsa, revistes i llibres proyectes europeus
Total Grup Funció 1……………..1.170,88

1.130,88
40,00

GRUP FUNCIÓ 3:
3231-150
Productivitat Equal Ib-Envol……………….
3231-22707 Treballs altres empreses Equal Ib-Envol…
Total Grup Funció 3………………2.831,72

1.724,55
1.107,17

GRUP FUNCIÓ 7:
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7511-60100 Inversions Pla Excel·lència Turística………...
Total Grup Funció 7……………480.769,16

480.769,16

TOTAL MINORACIONS......................................................

484.771,76

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen, mantenintse l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa, 26 de setembre de 2007. El Tinent d’Alcalde delegat de l’Àrea d’Admó.Municipal, Sgt.:
Santiago Pizarro Simón. En don fe, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”.
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal, per unanimitat
s’acorda quedar assabentats.
9.5.- Conforme al que estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldessa dóna
compte d’estar a disposició de tots el corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu
coneixement. En queden assabentats.

10è. Mocions sense proposta d’acord:
No se’n presentaren.

11è. Precs i preguntes:
11.1.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent:
“Alejandro Marí Ferrer, en representación del Grupo Municipal Popular, solicita la siguiente
documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la Corporación:
SOLICITA
- Conocer la duración del viaje realizado por la alcaldesa de Eivissa, Sra. Lurdes Cota, a Chicago y
Montreal durante la primera semana de octubre.
- Conocer los objetivos del viaje.
- Conocer los contactos realizados con profesionales del sector turístico.
- Conocer las personas del Ayuntamiento de Eivissa que fueron a este viaje.
- Relación de los gastos de este viaje asumidos por el Ayuntamiento de Eivissa o alguna de sus
empresas o consorcios. Eivissa, a 10 de octubre de 2007. EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT
D’EIVISSA.”.
11.2.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent:
“D. Adrián Trejo de la Rosa, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Eivissa, de
acuerdo con el artículo 97.7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento para que sea
atendida por la Alcaldesa o el Concejal en quien delegue expone;
Se tiene conocimiento de que existen ciertos problemas laborales dentro de la plantilla de la
policía local de Eivissa, en concreto con la Unidad de Medio Ambiente (UMA), cuyos integrantes
estarían pensando en posibles dimisiones.
Visto lo anterior, este Concejal formula las siguientes
PREGUNTAS PARA SER CONTESTADAS VERBALMENTE EN EL PLENO
1. ¿Ha presentado la UMA de la policía local de Eivissa un escrito al Ayuntamiento en el que
presenta su dimisión en bloque?
2. ¿Cuál es el contenido del citado escrito de la UMA? (Solicitamos copia).
3. ¿Qué actuaciones han llevado a cabo los responsables políticos y técnicos del cuerpo de
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policía ante estos hechos y qué medidas futuras tienen previstas implantar en al UMA?
En Eivissa, a 18 de octubre de 2007. EXCMO: AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE EIVISSA.”.
11.3.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent:
“ADRIÁN TREJO DE LA ROSA, en representación del Grupo Municipal Popular, solicita la
siguiente documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la Corporación:
SOLICITA
- Copia del escrito presentado por la UMA de la policía local de Eivissa en el que se presenta la
dimisión en bloque de esta unidad. Eivissa, a 18 de octubre de 2007. EXC. AJUNTAMENT DE LA
CIUTAT D’EIVISSA.”.
11.4.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent:
“ANTONIO PRATS COSTA, en representación del Grupo Municipal Popular, solicita la siguiente
documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la Corporación,
SOLICITA
- Copia de las analíticas efectuadas por el servicio municipal de aguas en las playas del municipio
de Eivissa entre el 1 de junio de 2006 hasta el 30 de septiembre de 2007. Eivissa, a 22 de octubre
de 2007. EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”
11.5.- Pregunta escrita del Grup Popular, del tenor literal següent:
“ANTONIO PRATS COSTA, en representación del Grupo Municipal Popular, solicita la siguiente
documentación para ser contestada por escrito en el próximo pleno de la Corporación:
SOLICITA
- Conocer el número de reuniones celebradas por la Comisión de Control de la central térmica de
GESA-ENDESA, compuesta por el Ayuntamiento de Eivissa y GESA-ENDESA, desde el año 2003
hasta la fecha. Eivissa, a 22 de octubre de 2007. EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”.
11.6.- Sra. Virtudes Marí: Té un prec per al Sr. Albín relacionat amb la manera de contestar les
preguntes i les sol·licituds de documentació. Quan se li fa una pregunta concreta se li ha de
contestar. No pot contestar que “la documentació es troba a disposició a la comissaria”. Li
demanaven una cosa molt concreta, que era el nombre de denúncies de la policia relacionades
amb aparcament de vehicles. També li preguntaven sobre vehicles, sobre eliminació de residus,
sobre ordres de feina de l’UMA, sobre personal. Si així intenta entorpir la feina de l’oposició ja li
avança que no.
Sra. Costa: Diu que el Grup Popular fan les preguntes així com volen i després és l’equip de govern
qui decideix si els funcionaris han de dedicar el seu temps a fer relacions sobre determinats temes
o si, com ha fet el Sr. Albín, el que fan és donar-los autorització perquè els funcionaris els atenguin i
els proporcionin la informació. Pensa que així s’optimitza el treball dels funcionaris.
Sra. Marí: Diu que la Sra. Costa tendria raó si parléssim de peticions genèriques. Com estableixen
totes les sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, quan es tracta de peticions
concretes s’han de contestar de manera concreta, que és a més com s’ha fet tradicionalment en
aquesta institució.
Sra. Costa: Diu que es comprometen a revisar aquestes peticions en concret i les respostes.
11.7.- Sr. Prats: Diu que referent al vaixell “Don Pedro”, volen reiterar la seua petició a l’equip de
govern perquè manifesti quina és la seua posició quant a si eren partidaris que el vaixell es refloti o
bé si queda esfonsat. Si bé en principi els hi havia quedat clar quina era la seua postura, l’endemà
al Consell es va votar el contrari d’allò que havia dit l’equip de govern de l’Ajuntament. Té una altra
qüestió referent a la depuradora. Si bé a l’anterior legislatura va quedar clar que l’equip de govern
donava suport a la ubicació de la depuradora, de manera consensuada amb el Consell, i amb
informes favorables del Ministeri, donades les darreres notícies aparegudes voldrien saber quina és
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la postura de l’Ajuntament. Voldrien saber quines reunions ha mantingut el Sr. Rubio sobre aquesta
qüestió.
Sr. Pizarro: L’equip de govern no ha canviat d’opinió. Potser els qui han canviat d’opinió són els
que defensaven el reflotament, ja que fa pocs dies un dictamen d’un col·legi d’enginyers navals deia
que el reflotament era més perillós que deixar el vaixell on estava.
Sra. Costa: Diu que en tot cas seran els tècnics els qui decideixin, com ja es va dir l’anterior
vegada.
Sr. Rubio: Diu que han tengut reunions amb el director general de recursos hídrics, amb el gerent
d’IBAL. Han tengut una reunió amb el Conseller de Medi Ambient i hi hagut reunions amb el
president. Tendran totes les reunions que siguin necessàries per solucionar el tema. Quant a la
ubicació de la depuradora i al termini de construcció, pot estar tranquil que estarà acabada aquesta
legislatura. Així espera que sigui i la localització serà molt millor ja que els tècnics diuen que hi ha
molts de problemes.
11.8.- Sra. Pilar Marí: Diu que voldria aclarir que el seu grup en cap moment ha dit que estiguessin
en contra de l’eliminació de barreres arquitectòniques a Vara de Rey fins que es faci la remodelació.
Allò que s’ha dit és que està prevista una remodelació integral del passeig, i llavor el Grup Popular
el que ha dit és que si està prevista aquesta remodelació integral perquè fer abans aquesta
actuació, ja que es poden trobar en que quan es faci la remodelació integral s’hagi de tornar a
desfer tot.
Sra. Costa: El sensat és fer la remodelació completa i efectivament que inclogui els temes
d’accessibilitat i això era el que havia intentat explicar al Sr. Triguero, que a mesura que es van fent
les millores i adaptacions dels complexos esportius es vagin fent aquestes mesures.
11.9.- Sr. Triguero: Dies enrere es va fer la petició de dotar al grup de l’oposició d’una oficina per
treballar per la tarda ja que aquesta institució està tancada per la tarda, especialment en matèria
d’esports. Té un prec i és que com el Sr. Pizarro havia dit que aquí estàvem per solucionar els
problemes del ciutadans, referent a la moció en la que el Grup Popular deia que les obres per
facilitar l’accessibilitat a les instal·lacions esportives es fessin immediatament i l’equip de govern
deia que es farien progressivament, demana que aquest terme “progressivament” signifiqui que les
obres comencin demà i acabin quant abans.
Sra. Costa: Quant a la petició de l’oficina estudiaran la possibilitat a veure si hi ha algun espai.
Quant al terme “progressivament” el Sr. Triguero sap que l’Administració no funciona així i que les
obres han de complir un tràmits com ara que sortin a concurs, elaborar el projecte, fer el
pressupost, etc.
Sr. Triguero: Reitera que les instal·lacions que no estan encara en obres, es faci aquesta actuació
quant abans.
11.10.- Sr. Trejo: Té una pregunta i és si l’equip de govern té previst incloure als pressupostos del
2008 el plus d’insularitat i començar a reparar el greuge comparatiu entre diferents funcionaris. En
cas afirmatiu quin seria el termini.
Sr. Pizarro: Estan elaborant els pressupostos i quan ho tengui clar de seguida se n’adonaran.
11.11.- Sra. Martínez: Voldria preguntar a la Sra. Mengual, voldria saber quines vies estan
treballant per difondre el coneixement de la nostra llengua. La segona pregunta per a la Sra. Irantzu
Fernández és en quin punt es troben per posar en marxa el servei de menjador al col·legi de Can
Misses.
Sra. Mengual: Ja l’informaran amb més detall. Ara li avançarà que tenen un conveni amb l’Institut
d’Estudis Eivissencs, amb el Consorci del Foment de la Llengua Catalana, i altres mesures que des
del pla municipal de normalització els aniran informant.
Sra. Fernández: Diu que l’Ajuntament no té cap competència quant a menjadors escolars.
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11.12.- Sr. Alejandro Marí: Té quatre precs. Un és sobre un tema al qual s’havien referit abans del
polígon de Can Cantó. Avui mateix hi ha una sèrie d’actuacions que l’Ajuntament podria dur a terme
ara mateix com és la vorera des de la Comissaria fins al poliesportiu de Can Cantó, ja que ara la
gent ha de baixar-se de la vorera per accedir al pas de vianants. Un altre prec és que els al·lots que
han de fer servir el pont del McDonalds han de passar per un palé de fusta per no trepitjar l’agua, i
per tant demana que això també se solucioni. Ja sap que els ponts no són competència de
l’Ajuntament, però demana que traslladin al Consell Insular la petició per solucionar el problema de
l’embassament del pont esmentat cada vegada que plou. Hi ha un quart prec, referent al túnel del
Soto, ja que és una pista de patinatge i representa un risc per a les persones. Vol recordar que al
ple del 19 de gener ja va sortir el tema. Finalment té una pregunta adreçada al Sr. Rubio referent a
la moció que va presentar al darrer ple sobre el camí de Can Bufí, per saber què s’ha fet al
respecte.
Sr. Rubió: Com li va dir el tema està inclós als pressupostos i per tant quan s’aprovin es podrà
actuar.
Sra. Costa: Diu que quant als precs en prenen nota i miraran de posar-hi remei ja que considera
que en tots ells troba que té raó.
11.13.- Sra Cava de Llano: Té diverses preguntes al Sr. Albín. La primera és quan pensen dur a
terme la revisió mèdica als treballadors que estableix la llei. La segona és quin comitè tenen
establert de salut i seguretat al treball. Pregunta també quins delegats de prevenció té l’Ajuntament
d’acord també amb la llei. Demana si s’ha fet l’avaluació de riscos corresponents així com el pla de
mesures correctores.
Sr. Albín: Quant a la revisió mèdica es van reunir la setmana passada amb la delegada de
l’empresa corresponent perquè es duguin a terme les revisions.. El comitè de seguretat està
pendent de constitució. S’està estudiant les persones més idònees a l’Ajuntament perquè
s’encarreguin dels temes de prevenció i en els propers dies es prendrà una decisió. El Comitè de
Seguretat existia però no s’havia convocat i els sindicats els hi han demanat que nomenin nous
delegats perquè es convoqui la comissió.
Sra. Costa: Diu que allò que ha quedat pendent es contestarà per escrit. Diu que ara es
contestaran oralment les coses que van quedar pendent de contestació al darrer ple.
Sr. Ruíz: Diu que quant a la retirada de la subvenció a l’escola de Joan XXIII tot i que no es
competència municipal ho ha consultat als seus companys del Consell i del Govern Balear i
aquestos sous no se n’aniran a Mallorca sinó que es quedaran a Eivissa per adaptar una escola a
Vila. A banda d’això el Consell revisarà aquest conveni en el qual el PP havia acordat que se cediria
aquesta instal·lació per descongestionar el municipi de Vila, però on només es preveia que se cedís
al municipi d’Eivissa 10 dies a l’any. Diu que ara l’actual conseller està treballant perquè se cedeixi
durant 365 dies a l’any. Diu que això sí que seria una solució per descongestionar les instal·lacions.
Diu que si tant li preocupava al PP aquesta subvenció era responsabilitat seua haver firmat el
conveni a principi d’any i no al darrer Consell Executiu. Diu que li sembla fora de lloc que demanin
una subvenció ara quan durant 4 anys el Govern Balear no va donar ni un sol euro per instal·lacions
esportives i en canvi sí destinàs 90 milions d’euros a Palma pel mateix concepte.
Sra. Costa: Diu que hi havia una preguntes pendent que en acabar el ple la Sra. Irantzu Fernández
els hi lliurarà. Ara correspon el torn a les preguntes que s’han presentat per escrit durant els darrers
dies.
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Sr. Pizarro: Diu que d’acord amb la llei 20/2006 de 15 de desembre de Règim Local de les Illes
Balears a l’article 95 el qual fa referència a precs i preguntes als plens, diu al punt 4 que es podran
fer preguntes que es respondran per escrit en el termini màxim d’un mes donat compte després al
ple a la primera sessió que se celebri. Per tant es farà així. Per tant la pregunta referent al viatge de
la Sra. Alcaldessa a Chicago i Montreal serà contestada abans del 10 de novembre i es donarà
compte al següent ple ordinari. Per tant la pregunta feta pel Sr. Prats sobre reunions amb GESAENDESA es contestarà abans del 22 de novembre i es donarà compte al ple següent. La pregunta
feta pel Sr. Prats sobre anàlitiques del servei municipal d’aigües serà contestada abans del 22 de
novembre i es donarà compte al ple següent. La pregunta efectuada pel Sr. Trejo on sol·licita una
determinada documentació es contestarà abans de 22 de novembre i es donarà compte al ple
següent. L’única que contestaran avui és una pregunta del Sr. Trejo on es demana contestació
verbal en el ple al Sr. Albín on es fan una sèrie de preguntes orals sobre la UMA. Com que el punt 2
el qual diu quin és el contingut de l’escrit de l’UMA del qual se’n sol·licita còpia ve a una moció apart
la qual tendrien fins al dia 18 de novembre per contestar. Vist que el Sr. Albín té la contestació en
mà aquestes qüestions seran les úniques que es contestaran en aquest ple.
Sr. Albín: El Sr. Trejo li ha preguntat si l’UMA ha presentat un escrit en el qual presenta la seua
dimissió en bloc. Tal i com ha estat redactada la pregunta la resposta és no. Els policies no poden
dimitir dels serveis que tenen assignat. El que ha passat és que tres policies han sol·licitat el seu
trasllat de servei a altres unitats, per sentir-se descontents, desvalorats i desmotivats a la unitat on
presten servei i per tant sol·liciten dos d’ells el trasllat a la unitat de trànsit i l’altra a la Unitat
Nocturna. La segona pregunta es referia al contingut de l’escrit i ja li acaba de dir. La tercera
pregunta era referida a quines mesures es pensen prendre al respecte. L’inspector en cap s’ha
reunit amb l’oficial que té el comandament de l’UMA i els policies sol·licitants. El director tècnic ha
fet el mateix. El propi regidor ha tengut una reunió amb el director tècnic i l’oficial que té el
comandament de l’UMA. Després els tres agents han sol·licitat ser rebuts per aquest regidor, cosa a
la qual ha accedit gustosament. Aquestos agents li han formulat una sèrie de peticions, algunes de
les quals són de caràcter policial i altres de caràcter laboral. Actualment estan estudiant aquestes
peticions.
Sra. Costa: Ara es farà lliurament de la còpia sol·licitada i de la resposta pendent a la pregunta que
havia fet la Sra. Fernández. Finalment vol comunicar a tota la corporació la defunció d’un funcionari
d’aquesta institució, concretament del policia Vicent Yern Piqué, perquè consti en acta el condol de
tota la Corporació per aquesta pèrdua.
Sra. Virtudes Marí: No li queda clar la contestació del Sr. Pizarro referent a la contestació de les
preguntes. No sap si és que es contestarà fisicament en el període d’un mes i després es donarà
compte al plenari. El més correcte hauria estat comunicar-ho en junta de portaveus perquè abans
de l’anterior plenari s’havia pactat amb el Sr. Secretari que les preguntes es presentarien el dilluns
abans de les 10 del matí. Canviar de regles de joc pel camí és una mica complicat.
Sr. Pizarro: El criteri és que presentin les preguntes quan ho considerin convenient i l’equip de
govern, en el termini d’un mes, se les faran arribar i en el següent ple se’n donarà compte. No hi ha
hagut cap canvi de criteri, sinó que no pot ser que el 80% de les preguntes es presentin pocs
minuts abans de les 10 del matí del dilluns, i això fa impossible contestar tot el dijous.

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