Secretaria General

ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
- Acta núm. 17/07, ordinària de data 27 de setembre.
2n. Aprovació inicial de la modificació article 11 del Reglament del Viver d’Empreses d’aquest
Ajuntament.
3r. Aprovació inicial de la modificació Ordenança Fiscal de la Taxa per Aprofitament Especial del
Domini Públic Local, a favor d’Empreses Explotadores de Serveis de Subministraments d’Interès
General.
4t. Norma Complementaria del PGOU d’Eivissa, d’adaptació al Decret 2/1996 per al permetre una
major intensitat d’ús en les parcel·les que es destinen a la construcció d’habitatges sotmesos a
algun règim de protecció pública: Aprovació provisional.
5è. Proposta de revisió tarifària de l’Ordre de Tarifa única dels taxis per a l’any 2008.
6è. Mocions amb proposta d’acord:
1.- Moció del Grup Popular sobre dotació a totes les instal·lacions municipals, papereres per a
la recollida selectiva i s’instal·lin en el municipi d’Eivissa contenidors per a la recollida d’oli domèstic.
2.- Moció del Grup Popular sobre elaboració i aprovació d’un pla insular de joventut.
3.- Moció del Grup Popular sobre que s’iniciïn conversacions amb el Bisbat d’Eivissa a fi de
reprendre el conveni de col·laboració entre ambdues institucions.
4.- Moció del Grup Popular sobre que s’iniciïn els tràmits per a l’obtenció de bandera blava per
a les platges del municipi.
5.- Moció del Grup Popular sobre que es procedeixi a la neteja i canvi d’arena a les zones de
joc, tant a centres educatius com a parcs públics.
6.- Moció del Grup Popular sobre que s’iniciïn conversacions per arribar a un conveni amb els
propietaris dels terrenys confrontants a l’hospital Can Misses per poder habilitar aqueixos terrenys
com a zona d’aparcament.
7.- Moció del Grup Popular sobre la immediata adequació en tots els punts que l’Ajuntament
d’Eivissa ha de complir en quant al tractament de dades de caràcter personal segons legislació
vigent.
8.- Moció del Grup Popular sobre que es procedeixi a realitzar tots els tràmits per a la cessió
dels terrenys necessaris per a la construcció d’una biblioteca púbica a Eivissa.
7è. Decrets i comunicacions.
8è. Mocions sense proposta d’acord.
9è. Precs i preguntes.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI,
AJUNTAMENT PLE, EL DIA EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2007.
ASSISTENTS:
Sr. Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Lurdes Costa Torres
Srs. Regidors:
Sr. Santiago Pizarro Simon
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Sr. Vicente Torres Ramón
Sr. Vicente Ferrer Barbany
Sra. Sandra María Mayans Prats
Sr. Marcos Costa Tur
Sra. Irantzu Fernández Prieto
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sr. Rafael Ruiz González
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete
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
Srs. que falten amb excusa:
Sra. Virtudes Marí Ferrer
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata
Interventor-Acctal:
Sr. Mario Añibarro Juan

ACTA NÚM. 19/07
A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia vint-i-nou de novembre 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

Sra. Costa: Diu que la Sra. Virtudes Marí ha excusat la seua absència per un problema familiar i
que s’incorporarà al ple tan aviat com pugui.
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
S’aprova, per unanimitat l’Acta de la sessió anterior núm. 17/07, ordinària de data 27 de
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setembre.

2n. Aprovació inicial de la modificació article 11 del Reglament del Viver d’Empreses
d’aquest Ajuntament:
Donat compte de la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Personals i Promoció
Econòmica, del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ACORD
Vist el Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Personals i Promoció Econòmica de data 23
de novembre de 2007 en el qual s’acorda informar favorablement la modificació de l’article 11 del
Reglament del Viver d’Empreses a fi d’adaptar-lo al Conveni de Col·laboració signat amb data 1
d’octubre de 2007 amb el Consell Insular d’Eivissa es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 11 del Reglament del Viver d’Empreses de
l’Ajuntament quedant redactat de la següent forma:
Article 11. Beneficiaris i requisits:
Requisit tercer: “- Que el seus promotors estiguin empadronats al terme municipal d’Eivissa, sense
perjudici de què també es puguin acollir als serveis del Viver d’Empreses altres persones residents
a l’Illa d’Eivissa, en els supòsits d’existència de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Eivissa i altres Institucions, que així ho prevegin.”.
SEGON.- Que es procedeixi a informació pública de conformitat amb l’article 102 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Eivissa, 23 de novembre de 2007 EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA DE SERVEIS
PERSONALS I PROMOCIÓ ECONÒMICS. Sgt.: Vicent Ferrer Barbany.”.
Sotmesa a votació, per unanimitat s’acorda la seua aprovació.

3r. Aprovació inicial de la modificació Ordenança Fiscal de la Taxa per Aprofitament Especial
del Domini Públic Local, a favor d’Empreses Explotadores de Serveis de Subministraments
d’Interès General:
Donat compte de la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal de referència del tenor literal
següent:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Vistos els informes de la Intervenció i Gestió Tributària i verificat que la modificació d’aquesta
ordenança es conforme al que preveu el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(art. 15 a 19 i 25 i 25) es proposa al Ple de la Corporació la modificació de la següent ordenança:
ORDENANÇA FISCAL TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL
Article 1r . Fonament i naturalesa
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A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès
general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin
d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les
xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de
comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini
públic municipal.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de
proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres d’anàlogues,
així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o
privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les
corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars
de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que prestin
serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als
articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu
als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via
pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i
liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament
fins els límits següents:
a)
Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.
b)
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiàries de l’operació.
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a)
b)
c)

a)
b)

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris
dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals
es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La
seva responsabilitat s’estén a la sanció.
Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les
obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
general tributària.
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia
fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les formules següents de càlcul.
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de
telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la
participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2008 és de 75,5 euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2006, que és de 20.071
NH= 90% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2006 és de 42.884
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2008 és de 290
euros/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
QB= 1,4% s/ BI
Quota tributària/operador= CE *QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat,
incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2008 és de 177.914,81 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents:
CE
Quota
Telefónica Móviles
46,2%
20.549,16Euros/trimestre
Vodafone
29,6%
13.165,69Euros/trimestre
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a)
b)

c)
d)
e)

a)
b)

c)
d)
e)

Orange
24,1%
10.719,36Euros/trimestre
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant l’ajuntament
que el coeficient real de participació en l’exercici 2007 ha estat diferent. En aquest cas, les
autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari.
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic
local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació
que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article
d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte
passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi
d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a
contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat
ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en
marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o
instal·lacions propietat de l’empresa.
Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats
en la prestació del subministrament o servei.
Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven
els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin
un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els
ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de
subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la
secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del
Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible
de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en
l’apartat 3.
Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en
l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir
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a)
b)

a)
b)

l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals
les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest
article.
Article 7è .Període impositiu i acreditament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les
regles següents:
En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que
resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres
transcorreguts des de l’iniciï de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments
següents:
Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la
llicència corresponent.
Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no
requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentà aprofitament. A
aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis
als usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant
varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari
impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil
Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’article 5 d’aquesta
ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la quarta part de la quota resultant
del que estableix l’article 5 d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva declaració, en base
als paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en compte el període de prestació efectiva dels
serveis durant l’any 2008.
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta Ordenança,
S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat
trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es
refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general,
comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre
corresponent així com la data de finalització.
2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a
cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per
cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta
Ordenança. La especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat article, inclourà
la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s'hagi facturat
quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de
les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present
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Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària
de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i
terminis de pagament que s’hi indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una
liquidació de quota inferior a 6 EUR, s’acumularà a la següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei
general tributaria.
6. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa
perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que
satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada en
aquesta ordenança.
Article 10è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els
terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de
la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció
i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària
tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa
l’esmentat article.
Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 5
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm,
NH, Nt, NH si així procedeix.
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres establerts
per a l’exercici 2008.
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició derogatòria
Aquesta Ordenança deroga la vigent , que regula la taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’ empreses explotadores de serveis de subministraments
d’ interès general, fins la data del 31 de desembre de 2007.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el.............................................. i que ha quedat definitivament aprovada en
data..........................................., regirà des del dia 1 de gener de 2008 i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.
Eivissa, 21 de novembre de 2007. Sgt. Santiago Pizarro Simón, Tinent d’Alcalde Delegat Àrea
d’Administració Municipal.”
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.
Intervencions:
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Sr. Díaz: Diu que votaran a favor.
Sr. Pizarro: Diu que el Sr. Secretari ha detectat una petita errada que s’hauria de corregir.
Sr. Díaz: Diu que ja coneixien aquesta modificació i que votaran a favor.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovada per unanimitat, amb la modificació de la Disposició Final
que queda redactada de la següent forma:
“Disposició Final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el ........................ i que ha quedat definitivament aprovada en dada ..............................,
regirà des del dia següent a la publicació del seu text íntegre en el BOIB i es mantindrà vigent fins la
seua modificació o derogació expressa.

4t. Norma Complementaria del PGOU d’Eivissa, d’adaptació al Decret 2/1996 per al permetre
una major intensitat d’ús en les parcel·les que es destinen a la construcció d’habitatges
sotmesos a algun règim de protecció pública: Aprovació provisional:
Vista la proposta següent del regidor de l’Àrea de Planificació del Territori i Espai Públic, Vicent
Torres: “L’expedient per a la “Modificació Puntual de la Norma Complementaria del PGOU
d’Eivissa”, d’adaptació el Decret 2/1996 per a permetre una major intensitat d’ús en les parcel·les
que es destinen a la construcció d’habitatges sotmesos a algun regim de protecció publica” redactat
pels Serveis Tècnics Municipals va se aprovat inicialment en sessió plenària de data 27.09.2007,
publicat en el BOIB núm. 158 DE 23.10.07, en la premsa local i exposat al públic.
Donat compte que, a data d’avui, no s’han presentat al·legacions al document en el Registre
d’Entrada de l’Ajuntament i atès l’informe de jurídic de data 17.09.07, núm. 62/07, que figura a
l’expedient, es PROPOSSA al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER .- APROVAR amb caràcter PROVISONAL el document de
la Norma
Complementaria del PGOU d’Eivissa”, d’adaptació el Decret 2/1996 per a permetre una major
intensitat d’ús en les parcel·les que es destinen a la construcció d’habitatges sotmesos a algun
regim de protecció publica”
SEGON.- Remetre l’expedient a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric Artístic del Consell Insular d’Eivissa, a fi de que procedeixi, en el seu cas, a
l’aprovació definitiva.
TERCER.- Facultar al regidor l’Àrea de Planificació del Territori i Espai Públic per tal de
que pugui subscriure la documentació que calgui per l’efectivitat del present acord, així com per a
la correcció d’errors materials detectats.”.
Dictaminada favorablement, per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.
Intervencions:
Sr. Prats.: Diu que votaran a favor.
Sotmesa a votació, és aprovada, per unanimitat.

5è. Proposta de revisió tarifària de l’Ordre de Tarifa única dels taxis per a l’any 2008:
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Vista la proposta següent del regidor de Medi Ambient i Mobilitat, Sr. Juan Rubio: “L’ordre de 30 de
juny de 2006 de la Conselleria d’Obres públiques, habitatge i Transport ( BOIB núm.96 , de
07/07/06) va continuar amb el règim tarifari vigent per al transport públic discrecional de viatgers en
vehicles turisme (serveis de taxis) que va introduir-se per l’Ordre de 14 de maig de 2004(BOIB núm.
73, de 22/05/04), unificant en un règim unitari les prestacions urbanes i interurbanes a l’illa
d’Eivissa. Recentment s’han dut a terme al Consell Insular diferents reunions per tractar la revisió i
actualització de les tarifes actuals, amb presència dels Ajuntaments i de les diferents associacions
de taxistes.
Tal com es va parlar a la reunió celebrada el dia 10 d’octubre de 2007 en el Consell Insular amb
representants dels altres Ajuntaments per tractar la qüestió de la revisió tarifària prevista en l’Ordre
esmentada, va acordar-se la revisió de diferents conceptes en base a un estudi tècnic-econòmic de
consultoria encarregat a l’empresa Cinesi, S.L per part del Consell Insular,en les quantíes que a
continuació es detallaran. D’acord amb l’article 10 de l’ordre, els diferents Ajuntaments hauran
d’aportar un acord exprés de la proposta de modificació. Igualment s’indica que, mitjançant reunió
celebrada a la seu del Consell Insular del passat dia 15 de febrer de 2006, s’ha escoltat el parer de
les respectives associacions del sector.
Vista la proposta de modificació de l’Ordre de 30/06/06 per part del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i havent transcorregut els terminis establerts per a la presentació d’al·legacions sense
que se n’hagin presentat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del present ACORD;
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de l’article 3 de l’Ordre de la Consellleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports de data 30 de juny de 2006 (BOIB núm.960 de 07/07/06):
Pujada en preu per quilòmetre (diurn i nocturn o festiu) i resta de conceptes i suplements: 1,61%
Pujada en preu de l’hora d’espera nocturna: 17% ( per adequar a la mateixa diferència existent
entre l’hora d’espera diürna i nocturna ).
Arrodoniment a la fracció més propera a cinc cèntims d’euro als suplements.
Preu per km recorregut o fracció diurn:
Preu per km recorregut o fracció nocturn o festiu:
Preu hora d’espera diurna:
Preu hora d’espera nocturna o festiva:
Suplement d’inici del servei:
Suplement de port o aeroport:
Suplement de radio telèfon:

0,93€
.1,14€
16,79€
20,58€
3,10€
1,55€
1,15,€

De la mateixa manera, es realitzarà la modificació d’aquells conceptes tècnics i objectius resultants
de l’aplicació de les noves tarifes (metres i segons per salt, en horari nocturn, festiu i diürn) en el
moment de fixar els paràmetres de programació dels taxímetres i que suposin una variació dels que
fins ara apareixien a l’art. 6 de l’Ordre.
Amb aquest acord igualment s’atorga la conformitat a aquestes tarifes resultin d’aplicació a tots els
serveis emparats per una autorització administrativa de transport públic de viatgers en vehicles
turisme ( sigui fixa o estacional ) a l’àmbit de l’illa d’Eivissa.
SEGON.- Que es notifiqui el present acord al consell Insular d’Eivissa i Formentera a fi de que
procedeix a l’aprovació de la proposta del règim tarifari prevista a l’apartat anterior.”.
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Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Planificació Territorial i Espai Públic.
Intervencions:
Sr. Prats: Diu que votaran a favor.
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.

6è. Mocions amb proposta d’acord:
6.1.- Moció del Grup Popular sobre dotació a totes les instal·lacions municipals, papereres per a la
recollida selectiva i s’instal·lin en el municipi d’Eivissa contenidors per a la recollida d’oli domèstic.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
Ilma. Sra.
ADRIAN TREJO DE LA ROSA, 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:
Ante la importancia de que las administraciones públicas pongan al alcance de los
ciudadanos los medios necesarios para la correcta recogida selectiva de residuos, favoreciendo así
el reciclaje y cuidad del medio ambiente,
Por todo ello
SOLICITAMOS:
- Que se dote a todas las instalaciones municipales y aquellas en las que el Ayuntamiento
tenga las competencias de limpieza, de papeleras para al recogida selectiva de residuos.
- Que se instale en el municipio de Eivissa contenedores para la recogida de aceite
doméstico, facilitando a los ciudadanos los medios de depósito para realizar la recogida en sus
hogares y posterior vertido en el contenedor.
Eivissa a 9 de noviembre de 2007.”.
Intervencions:
Sr. Trejo: Diu que són conscients de la importància del reciclatge. Tot i que al municipi es recicla
bastant es pot fer més. La col·locació de papereres per a la recollida selectiva hauria d’abastar no
tan sols les instal·lacions municipals sinó també allà on l’Ajuntament tengui competències de neteja
com ara els centres educatius, i així conscienciar al nens sobre aquesta qüestió. L’Ajuntament ha
de donar exemple en aquest tema i que es pugui fer extensiu a totes les llars. Quant als contenidors
d’oli, la gent es troba amb el problema de què fer amb l’oli usat. El consum mitjà per ciutadà és de
12 litres d’oli a l’any, i que cada litre pot contaminar 1000 litres d’aigua. A més té repercussions
sobre el funcionament de la depuradora. A nivell de clavegueram, s’afavoreix la proliferació de
rates. Actualment no hi cap sistema per a la recollida d’oli.
Sr. Rubio: Diu que el Sr. Trejo ha fet una argumentació amb la qual està d’acord. De tota manera
votaran que no la moció per diverses raons. Quant al tema educatiu s’està cobrint, ja que al principi
de curs es lliuren uns llibrets sobre el tema del reciclatge. Es tenen reunions amb els responsables
del centres i se’ls hi ha procurat donar tot el que demanaven. Tots els col·legis tenen els
contenidors de paper que els han demanat. Un tema que se’ls hi havia quedat una mica pendent
eren les dependèncias municipals però diu que creu que actualment ja està cobert. Des de fa un
mes, excepte a Can Botino, s’han acabat de subministrar les papereres. A Can Botino hi hagut un
problema de subministrament que s’està solucionant. Quant a l’oli, diu que porta temps intentant
trobar una empresa i per fi n’han trobat una que s’hi ha volgut involucrar. Aquesta empresa ha
parlat amb ells, ha parlat també a Sant Antoni, on ja està funcionant i pel que fa a Vila es podrà fer
es podrà fer després de Nadal, una vegada surti a conveni o licitació.
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Sr. Trejo: Diu que no creia que votassin en contra. Quant a la moció, es podria dividir en dos parts
ja que entén que en la part corresponent al reciclatge de l’oli l’equip de govern hi està d’acord. Té
un suggeriment, i és el de dotar als ciutadans del envasos per a l’oli. Es podria registrar per veure
quin s el grau d’ús. Pel que fa als contenidors de paper i altres materials, li consta que n’hi ha però
diu que haurien de ser recipients més professionals, i que no sigui un simple capsa de cartró. A més
creu que la part de la conscienciació està molt bé, però hi ha seriosos dubtes sobre la recollida
posterior d’aquestos elements, ja que no sempre es compleix. En aquest punt no creu que s’estigui
complint l’objectiu. S’han referit a les escoles, però també estan parlant d’instal·lacions municipals
com ara els poliesportius, els museus, etc.
Sr. Rubio: Diu que han tengut un problema de subministrament amb algun lloc, com Can Botino, el
SAC o els poliesportius, però s’està solucionant. Quant a l’oli també s’hi està treballant. Per tant es
votarà no a la moció perquè ja s’hi està treballant. Aprofita per explicar que això de que després no
es recull adequadament els materials dipositats a les papereres de recollida selectiva o llança tot al
mateix lloc són legendes urbanes i per tant són afirmacions falses. Hi ha hi ha una dada important:
Vila està pagant el mateix per ús de l’abocador insular el mateix, a pesar que Vila té molts més
habitants. Com es paga per quilo dipositat això vol dir que els ciutadans de Vila estan reciclant molt.
La línia de l’Ajuntament és bastant bona, ja que significa que hi ha un 23% de reciclatge, sense
deixar de reconèixer que es pot millorar. Quant a l’oli han tardat més que Sant Antoni perquè han
intentat tenir uns contenidors amb un petit xip de control per mesurar l’oli dipositat però no ho han
aconseguit, perquè les empreses volen emprar els seus propis contenidors.
Sotmesa a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de
les Sres. Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i
Trejo.
6.2.- Moció del Grup Popular sobre elaboració i aprovació d’un pla insular de joventut.
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:
Al amparo de lo establecido en al Ley Integral de Juventud 21/2006 de 15 de diciembre,
donde se establece la posibilidad de la elaboración y desarrollo de Planes locales de Juventud para
todos los municipios de Eivissa, y se desarrolla el traspaso de competencias en materia de juventud
al Consell Insular de Eivissa,
Por todo ello
SOLICITAMOS:
- Que el Ayuntamiento de Eivissa inste al Consell Insular a elaborar y aprobar un plan
insular de juventud.
- Que el Ayuntamiento de Eivissa inste al Consell Insular a crear una comisión directora
para elaborar y desarrollar un plan insular de juventud, con representantes de los
responsables en materia de juventud de todos los ayuntamiento de la isla de Eivissa.
- Que el Ayuntamiento inste al Consell Insular a destinar una partida económica en los
próximos presupuestos del CIE para los municipios que vayan a desarrollar, estén o
hayan desarrollado un plan local de juventud, con el fin de financiar su elaboración,
redacción, aprobación y ejecución.
- Que el Ayuntamiento de Eivissa cree un plan local de juventud en Vila y una mesa
negociadora para diseñar las lineas de actuación del citado plan.
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Eivissa a 12 de noviembre de 2007.”.
Intervencions:
Sr. Triguero: Diu que la moció té Quatre punts. El primer seria instar al Consell Insular a redactar
un pla insular de joventut, el segon que s’insti al Consell constituir una comissió redactora per
elaborar aquest pla en el que hi estiguessin presents responsables de Joventut de tots els
Ajuntaments. El tercer punt seria que l’Ajuntament insti al Consell Insular a destinar una partida
econòmica als pressupostos per als municipis que desenvolupin o hagin desenvolupat un pla de
joventut a fi de finançar la seua elaboració, redacció, aprovació i execució, a l’empar de la llei
integral de joventut de les Illes Balears, on es contempla que els Consell puguin desenvolupar els
seus propis plans de joventut. El quart punt seria que l’Ajuntament d’Eivissa aprovàs i redactàs el
seu propi pla municipal de joventut. Proposa un gran pacte en matèria de joventut, deixant de
qüestions partidistes i dissenyant un pla amb l’únic objectiu de beneficiar al jovent del municipi. La
situació del municipi és la d’una població relativament jove, necessitada de projectes i
d’equipaments per a joves. L’objectiu és el de donar resposta a aquesta situació, marcar uns
objectius i unes prioritats, a fi d’estructurar l’aplicació d’una política de joventut. L’objectiu seria
aprovar i desenvolupar un pla municipal de joventut 2008-2011 per a l’elaboració del qual es crearia
una mesa negociadora composada per l’equip tècnic de la regidoria de Joventut, més els
responsables de Joventut dels dos grups polítics, els representants de les associacions juvenils, i
els usuaris de les instal·lacions. La metodologia d’elaboració del pla seria 5 punts: en primer lloc, la
voluntat política; en segon lloc la fase de disseny, que es produiria entre els mesos de desembre i
gener; la tercera seria l’anàlisi de la informació, en febrer de 2008; la quarta seria el disseny i
aprovació en març de 2008 perquè es pugui posar en marxa el primer trimestre 2008. Les polítiques
de joventut són totalment transversals per la qual cosa pràcticament totes les àrees poden
intervenir.
Sra. Fernández: Diu que vol expressar la seua sorpresa perquè el Grup Popular presenta una
moció de quatre punt i després només explica el quart. No li estranya perquè no tenen res que
veure amb aquest ple. Li agradaria que li aclarís el tema de la mesa negociadora. Els plans de
joventut es planifiquen, es consensuen, s’aproven i es posen en marxa, però no es negocien.
L’interlocutor és el Consell de la Joventut i no altres.
Sr. Triguero: Diu que efectivament no s’ha centrat a les primeres propostes perquè en elles
s’instava al Consell Insular. Ahir diversos membres de NNGG van tenir ocasió de reunir-se amb el
Conseller de Joventut del Consell Insular, el Sr. Avellaneda, i va veure amb bons ulls aquest pla
insular de joventut, i que els diferents municipis comptassin amb plans municipals, com és el cas de
Sta. Eulària. El pla insular podria ser totalment integrador dels plans municipals de joventut. S’ha
centrat en el quart punt perquè és on poden tenir una actuació directa des de l’Ajuntament. La Sra.
Fernández ha dit que per llei el Consell de la Joventut és l’únic interlocutor davant les institucions.
Aquest pla podria servir per donar constancia que el Consell de la Joventut d’Eivissa i Formentera
fos l’interlocutor entre les associacions juvenils i aquesta administració. Hi ha altres associacions
que no són membres del Consell de la Joventut i que també poden aportar les seues idees. Per part
del Grup Popular demanen que es deixin de banda de qüestions partidistes sobre aquesta qüestió.
A Sta. Eulària ja han desenvolupat un pla de joventut que en el seu moment va ser criticat per les
Joventuts Socialistes i que després va ser votat a favor per PSOE-Eivissa Pel Canvi.
Sra. Fernández: Diu que l’estranya que el Sr. Triguero no tengui clar que el Consell de la Joventut
és l’interlocutor amb les institucions quan ell mateix forma part d’una associació integrada al Consell
de la Joventut. Torna a demostrar la seua ignorància dient que no hi ha cap associació cultural dins
del Consell de la Joventut quan com a mínim hi ha l’associació Vuit d’Agost. A una roda de premsa
que fan oferir el passat 10 de maig el Sr. Triguero, el Sr. Trejo i la Sra. Marí, en la qual van esposar
els 25 punts que el PP considerava prioritaris per a la joventut, en cap d’ells hi sortia aquest pla. En
canvi al programa electoral del PSOE-Eivissa pel Canvi sí hi sortia aquest pla. Per tant l’Ajuntament
sí farà un pla de joventut, però el farà amb temps i procurant que surti tan bé com altres plans que
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ja ha elaborat aquest ajuntament, com ara el Pla Municipal de Drogues, premiat per la Federació
Espanyola de Municipis.
Sotmesa a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de
les Sres. Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i
Trejo.
6.3.- Moció del Grup Popular sobre que s’iniciïn conversacions amb el Bisbat d’Eivissa a fi de
reprendre el conveni de col·laboració entre ambdues institucions.
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:
Teniendo en cuenta la necesidad de espacios adecuados para poder desarrollar la actividad
del MAC mientras duren las obras de ampliación del citado museo, y que la previsión era trasladarla
a principios de este año a l’Hospitalet como sede provisional,
SOLICITAMOS:
- Que el Ayuntamiento de Eivissa inicie conversaciones con el Obispado de Eivissa con el fin de
retomar el convenio de colaboración entre ambas instituciones relativo a la realización de
exposiciones y otras actividades en la antigua iglesia de l’Hospitalet de Dalt Vila.
Fdo. Pilar Marí Torres. Eivissa a 19 de noviembre de 2007.”.
Intervencions:
Sra. Pilar Marí: Diu que la moció és per reafirmar-se en allò que ja va dir el Grup Popular quan van
mostrar el seu desacord amb la forma de procedir de l’equip de govern amb motiu de l’exposició de
l’església de l’Hospitalet. Això ha tengut com a conseqüència la pèrdua d’un espai molt apropiat, en
deixar-se d’aplicar el conveni que hi havia entre l’Ajuntament i el Bisbat. Ara que ha passat el
temps, i per tant seria un bon moment per intentar reprendre el conveni i mirar de recuperar aquesta
sala. És obligació de les institucions púbiques tenir un bon enteniment amb totes les entitats,
inclosa l’església catòlica. Per tant proposen reprendre les converses amb el Bisbat per recuperar
l’església de l’Hospitalet per a activitats de l’Ajuntament.
Sra. Mayans: Diu que vol començar agraint al Bisbat tota la col·laboració que han tengut amb
l’Ajuntament per diferents qüestions, ja que no només existia aquesta col·laboració amb el tema de
l’església de l’Hospitalet sinó també amb altres àrees. No poden votar a favor aquesta moció
perquè la finalitat de la mateixa és recuperar l’espai de l’Hospitalet com a sala alternativa
d’exposicions mentre duren les obres del MAC, que tendran una durada d’uns 20 ó 21 mesos. Tal i
com es va tractar a una de les reunions del MACE els ciutadans no han perdut cap espai, sinó que
n’han recuperat un molt important com és l’antiga sala de plens i sala de fills il·lustres de
l’Ajuntament. Tots són conscients de la col·laboració amb el Bisbat perquè el patrimoni històric i
cultural que té l’església és molt valuós i una institució pública té l’obligació de col·laborar perquè es
mantengui. Ara no és moment de parlar de l’església de l’Hospitalet, on durant 30 anys s’han fet
representacions teatrals i exposicions sense cap problema. Deixant apart el debat, el qual considera
lamentable, des de l’Ajuntament estan oberts a futures col·laboracions amb el Bisbat.
Sr. Pilar Marí: Diu que no creu que sigui un exemple de bones relacions tornar unes claus al Bisbat
i tancar un espai. No creu que sigui incompatible crear el nou espai de la sala capitular de
l’Ajuntament i l’església de l’Hospitalet. Per tant seria adequat votar positivament aquesta moció.
Sra. Mayans: Diu que en aquest tema voldria tractar-lo amb total normalitat. La polèmica va ser
molt lamentable i aprofita l’avinentesa perquè si algun creient es va sentir ofès demanar disculpes
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perquè no era la intenció de cap membre de l’equip de govern ofendre a ningú. L’exposició motiu de
la polèmica es va començar a tractar dins del Patronat del MACE en 2003. Sobre aquesta exposició
l’antiga consellera de Cultura, Carolina Torres, va dir que li semblava molt bé, sinó que a la carta
que va dirigir a l’ambaixada dels Països Baixos, va dir que era una exposició que li semblava d’allò
més interessant per als eivissencs i pel foment de la nostra cultura. Va anunciar que l’aportació del
Consell seria de 12.000 euros. El dia 19 de setembre es va assabentar d’aquest malestar i per això,
donades les acusacions del Bisbat i el seu ultimàtum perquè retiràs les obres de l’exposició. Per
tant si hi ha una amenaça per part del Bisbat a través del mitjans de comunicació en comptes
d’intentar dialogar directament amb l’Ajuntament, això té molt difícil solució.
Sotmesa a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, Torres, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez i a favor de
les Sres. Marí Torres, Cava de Llano, Martínez i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Triguero, Marí i
Trejo.
6.4.- Moció del Grup Popular sobre que s’iniciïn els tràmits per a l’obtenció de bandera blava per a
les platges del municipi.
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:
Con el fin de mejorar la calidad y los servicios de las playas del municipio de Eivissa, y
realzar así sus valores y atractivos turísticos,
SOLICITAMOS:
- Que el Ayuntamiento de Eivissa inicie los trámites para la obtención de las distinción Bandera Azul
para las playas del municipio.
Fdo. Alejandro Marí Ferrer. Eivissa a 20 de noviembre de 2007.”.
Intervencions:
Sr. Alejandro Marí: Diu que d’acord amb el que posa la web de l’organisme que concedeix les
banderes blaves, aquestes són una eco-etiqueta, i s’obté mitjançant el compliment d’una sèrie de
requisit sanitaris i mediambientals. Des del Grup Popular han fet un estudi sobre la situació de les
platges del municipi. El 2007 ha estat un any complicat per a les platges del municipi. Per
contrarrestar-ho una mica seria bo l’obtenció de les banderes blaves, ja que els turistes europeus
estan cada vegada més conscienciats mediambientalment. Als catàlegs del majoristes europeus de
gran prestigi fan esment explícit de les platges amb bandera blava. En 2007 16 platges del
municipis han obtingut aquest guardó i l’estrany és que Vila no hagi fet cap gestió per optar-hi.
Abans de presentar aquesta moció ho van consultar amb la Federació Hotelera i amb associacions
de vesins i comerciants directament afectats pel que ha passat enguany, i tothom li va donar suport.
Pel que fa als resultats analítics de les aigües facilitat pel Govern balear totes han donat bé excepte
l’analítica de la platja de Talamanca del dia 19 d’agost. Si hi ha cap factor que perjudiqui la
concessió de la bandera blava per a Talamanca, el que han de fer és demanar que s’allargui
l’emissari de la depuradora a fi que les analítiques siguin sempre excel·lents. Cal lluitar per
aconseguir una bandera blava. A altres municipis d’Eivissa hi ha platges urbanes que tenen
bandera blava i per tant a Vila també haurien de lluitar-hi.
S’incorpora la Sra. Marí Ferrer, sent les dotze hores.
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Sr. Rubio: Diu que ara sí poden optar a banderes blaves. Abans les banderes blaves estaven
pensades per a platges molt degradades, amb la qual cosa fer-hi entrar a unes platges com les de
Balears era una mica kafkià. Amb molt bon criteri el Govern balear la passada legislatura va iniciar
un procés en virtut del qual es considera que Balears és diferent i les seues platges també. Ells
volen continuar treballant en aquesta línia perquè Balears tengui un sistema de qualificació diferent,
de “platges excel·lents”. En aquest projecte hi ha molts d’Ajuntaments i moltes conselleries en
aquest projecte. Creu que el camí és treballar en positiu perquè la nostra identitat estigui per
damunt de guardons com el de les banderes blaves. Hi ha molts ajuntaments que estan treballant
en aquesta línia. Per tant demana si aquesta proposta decau o es manté.
Sr. Alejandro Marí: Diu que el Sr. Rubio l’ha desconcertat perquè amb aquestes paraules sembla
donar a entendre que l’organització de les banderes blaves no és res. Si creu que a les 3300
platges que han rebut la bandera blava els hi hauran de dir que hi ha un regidor d’un municipi que
diu que la bandera blava no serveix per res. Com pot retirar una moció d’una cosa que és positiva.
Si hi ha una norma de qualitat nova, no té perquè ser incompatible amb la de les banderes blaves.
Els turistes tardaran molts anys en conèixer aquesta nova etiqueta, mentre que tothom coneix les
banderes blaves. La bandera blava és un complement, un reconeixement. Si compleixen tots els
criteri de la bandera blava, allò que han de fer és presentar-s’hi. Després tot el que ha passat
enguany, és molt positiu poder anar a un touroperador i dir-li que ara les platges tenen bandera
blava. Per tant els ha desconcertat demanant que retirin la moció. És com si haguessin demanat
que retirassin la candidatura d’Eivissa com a Patrimoni de la Humanitat. Per optar a les banderes
blaves no s’han de fer grans inversions, sinó complir uns requisits.
S’absenta el Sr. Triguero.
Sr. Rubio: Diu que no sap si el Sr. Marí coneix qui dóna les banderes blaves, que és un organisme
no reconegut per la Unió Europea. No té cap certificat de cap entitat oficial, o que a Espanya
l’organisme nacional d’acreditació no hi entren els inspectors de les banderes blaves. Li sembla
molt correcta que es demanin banderes blaves, però que la feina a fer ha de tenir en compte que la
qualitat de les nostres platges, de les nostres aigües, ha d’estar per damunt d’això. Per tant s’ha de
treballar sobre la diferencia, basada en l’excel·lència de les nostres platges. Cal buscar aliats en
aquesta línia. Ho va iniciar el propi govern balear de l’anterior legislatura i tothom hauria d’ajudar
per avançar en aquest sentit, buscant la diferencia i punts de qualitat.
Sotmesa a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, 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, Marí i
Trejo.
6.5.- Moció del Grup Popular sobre que es procedeixi a la neteja i canvi d’arena a les zones de joc,
tant a centres educatius com a parcs públics.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
Ilma. Sra.
OLGA MARTINEZ PARRA, 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:
Algunas zonas de juego infantil tanto en los centros educativos de Vila como en los parques
municipales, están dotadas de arena donde juegan los más pequeños, arena que, en ciertos casos,
lleva años sin limpiarse no renovarse. Teniendo en cuenta que es un material que actualmente ya
no se recomienda su instalación en las zonas de juego infantil,
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Por todo ello
SOLICITAMOS:
- Que, como actuación de urgencia, se proceda a la inmediata limpieza y cambio de arena en las
citadas zonas de juego, tanto en centros educativos como en parques públicos.
- Se elabore un plan de sustitución de arena por caucho en estas zona de juego infantil para 2008,
incluyendo una partida en los próximos presupuestos municipales para tal fin.
Fdo. Olga Martinez Parra. Eivissa a 20 de noviembre de 2007.”.
Intervencions:
Sra. Olga Martínez: Diu que queden 4 parcs públics amb arena al municipi. S’hauria de renovar
l’arena o substituir-ho per cautxo. A molts centres escolars ja s’ha fet aquesta petició. És una moció
amb caràcter positiu en benefici dels nens del municipi.
Torna el Sr. Triguero.
Sr. Rubio: Diu que pel que fa a sa Graduada falta una mica d’arena, i es reposarà. Totes les zones
es rastrillen. Al Parc de la Pau també està prevista una remodelació. A la plaça Julià Verdera es
canviarà per cautxo, igual que a Es Viver. A Figueretes està en bon estat i es deixa. A Ca
n’Escandell la qualitat de l’arena és molt bona i per tant es deixa. També es deixa a Reina Sofia i a
Plata d’en Bossa i a Talamanca es canvia. Pel que fa als centres escolars ho han demanat alguns,
d’altres no. Estan en converses amb la Conselleria d’Educació perquè l’Ajuntament no hagi
d’assumir tota la despesa. No pot acceptar que es digui a la moció que l’arena no es renta.
Únicament pel que fa al rastrillat és veritat que en algun cas l’arena s’endureix i s’hauria de rastrillar
més. El sentit del vot serà negatiu.
Sra. Olga Martínez: Diu que pel que fa al tipus d’arena, no demanen que es canviï sinó que se’n
faci un bon ús. Si no es renova o no es neteja, s’hauria de canviar per un altre material, com ara el
cautxo. No està dient que els encarregats de la neteja ho facin malament, ben al contrari. La neteja
s’ha de fer adequadament perquè l’arena necessita una renovació contínua, i això és feina de
l’Ajuntament. El Sr. Rubio ha esmentat uns quants parcs on es pensa renovar l’arena així com
també la intenció d’actuar als centres escolars. Per tant no entén perquè no poden votar a favor la
moció.
Sr. Rubio: Diu que està d’acord que la neteja s’ha de fer adequadament, i li consta que s’està fent a
tots els parcs. Únicament hi ha parcs on pel tipus d’arena no es pot rastrillar bé i per tant s’està
canviant. S’està canviant per suro perquè és l’únic element que tenen disponible.
Sotmesa a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, 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, Marí,
Triguero i Trejo.
S’absenten el Sr. Rubio i la Sra. Martínez.
6.6.- Moció del Grup Popular sobre que s’iniciïn conversacions per arribar a un conveni amb els
propietaris dels terrenys confrontants a l’hospital Can Misses per poder habilitar aqueixos terrenys
com a zona d’aparcament.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
Ilma. Sra.
VIRTUDES MARI FERRER, 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:
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Teniendo en cuenta las necesidades urgentes de aparcamientos en la zona de Can Misses,
concretamente junto al Hospital.
SOLICITAMOS:
- Que el Ayuntamiento de Eivissa inicie conversaciones para alcanzar un convenio con los
propietarios de los terrenos colindantes al hospital de Can Misses para poder habilitar esos terrenos
como zona de aparcamiento.
Fdo. Virtudes Marí Ferrer. Eivissa a 20 de noviembre de 2007.”.
Intervencions:
Sra. Virtudes Marí: Diu que en primer lloc vol disculpar la seua absència al principi del ple. Aquesta
moció ja es va introduir en certa manera el passat mes de setembre quan es va tractar el tema
d’habilitar terrenys per al nou hospital, però la reiteren perquè el problema s’ha agreujat donat que
fa uns 10 o 12 dies la propietat ha introduït uns elements que fa impossible accedir als terrenys
situats entre l’hospital i el segon cinturó de ronda, amb la qual cosa no es pot aparcar. Allò que
s’escau és entrar en converses amb els propietaris per dur a terme un conveni –com fa l’Ajuntament
de Sant Antoni- a fi de facilitar l’aparcament. Estan parlant d’una zona on abans hi havia poca
pressió de trànsit però ara la situació ha canviat radicalment. L’hospital de Can Misses és una de
les empreses amb més personal de l’illa amb la qual cosa es fa necessari assegurar les suficients
places d’aparcament.
Sr. Vicent Torres: Diu que votaran a favor de la moció. Tanmateix vol informar que des de fa 15
dies mantenen converses amb els propietaris no sols per al tema de l’aparcament sinó també per a
la construcció del nou hospital.
Sra. Virtudes Marí: Diu que agraeix el vot positiu i desitja que les converses arribin a b on port. El
Grup Popular es posa a la seua disposició per allò que puguin ajudar.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents.
6.7.- Moció del Grup Popular sobre la immediata adequació en tots els punts que l’Ajuntament
d’Eivissa ha de complir en quant al tractament de dades de caràcter personal segons legislació
vigent.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
Ilma. Sra.
ADRIAN TREJO DE LA ROSA, 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:
Acorde con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD 15/99), el Real Decreto de
Medidas de Seguridad y tras diversas preguntas efectuadas por el grupo popular para ser
contestadas por miembros del equipo de Gobierno Municipal, se han detectado graves deficiencias
en lo que a seguridad, lealtad y legalidad en el tratamiento de los datos de carácter personal de los
ciudadanos del municipio de Eivissa se refiere,
Por todo ello
SOLICITAMOS:
- La inmediata adecuación en todos y cada uno de los puntos que el Ayuntamiento de Eivissa ha de
cumplir en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal según legislación vigente.
Fdo. Adrián Trejo de la Rosa. Eivissa a 20 de noviembre de 2007.”.
Intervencions:
Sr. Trejo: Diu que amb aquesta moció insten a l’Ajuntament d’Eivissa en termes de protecció de
dades compleixin amb allò que marca la llei, res més. Ells mai han dit que el tractament de les
dades no sigui el correcte, sinó que hi ha una sèrie de requisits que cal complir. Allò que diuen és
que hi ha en marxa tota una sèrie de projectes com el Prop a tu, les càmeres de videovigilància,
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etc. que suposen el maneig de tota una sèrie de dades els propietaris de les quals són els propis
ciutadans. L’Ajuntament té una sèrie de funcions per a les quals ha de tenir aquestes dades de
caràcter personal. Els ciutadans han de tenir tota una sèrie de drets com ara la de tenir accés a les
seues dades, saber qui té accés a aquestes dades, perquè s’utilitzen, etc. Diuen que des del Grup
Popular ja han fet una sèrie de preguntes intentant esbrinar en quina situació estava aquest tema.
Han vist que ha un primer pas donat, com és la inscripció de fitxers, en el qual es diu a l’Agència
Espanyola de Protecció de dades quines dades es recullen en aquest ajuntament. A partir d’aquí es
va contractar una empresa perquè realitzi una sèrie de tràmits i a partir d’aquí el tema es queda un
poc en el no-res, perquè des del 2003 ó 2004 no hi hagut modificacions als fitxers. El tractament de
dades continua sent el mateix des de 2003 o 2004 que ara. Des de llavors han canviat moltes coses
i a més aquesta empresa que redacta una sèrie de documents que exigeix la llei i que el que fa és
marcar les directrius que s’han de dur a terme, es queda en no-res: no es designa al responsable
de seguretat, no s’aprova l’esborrany, no es dur a ple per a la seua aprovació, els ciutadans no
poden exercir els seus drets. Hi ha d’haver un formulari preestablert per exercir l’esmentat dret. No
seria massa difícil completar aquesta adequació però hauria de ser imminent.
Sr. Pizarro: Diu que quan va llegir la moció va pensar que això no era més que una reiteració
continuada sobre el mateix tema. És la tercera vegada que debatessin sobre el mateix punt. Estan
fent un importantíssim esforç per fer una web nova i fruit d’aquest treball van decidir no introduir
més modificacions a la web actual més que aquelles que siguin imprescindibles. No està d’acord
amb l’alarmisme que el Sr. Trejo crea, diguent que els portarà als tribunals o al Defensor del Poble.
Totes aquestes qüestions estaran solucionades oportunament.
Sr. Trejo: Diu que amb això que li acaba de dir li confirma que el Sr. Pizarro no té idea d’allò que li
està parlant. És la primera vegada que pregunta sobre la llei orgànica de protecció de dades quant
al document de seguretat es refereix. Sobre la pàgina web hi ha una altra legislació diferent, però
ara no estan parlant d’això. Elevaran aquesta deficiència que han trobat al Defensor del Poble, ja
que ara mateix si algun ciutadà s’adreça a l’Agència de Protecció de Dades, aquesta s’adreçarà a
l’Ajuntament i comprovarà la quantitat de deficiències que tenen. Habitualment a les administracions
públiques no les sancionen, sinó que simplement estiren les orelles. De totes maneres algunes
vegades sí se sanciona a les administracions i volen evitar que això passi. No li sembla tan
complicat dur a terme les mesures per complir la llei.
Sr. Pizarro: Diu que el Sr. Trejo té raó en una cosa, i és que d’informàtica té més coneixement el
Sr. Trejo. Allò que ha fet és parlar amb els tècnics de la casa i aquestos li han dit que el tractament
és correcte. Hi ha mancances però que no s’han pogut solucionar perquè no està nomenat el
responsable de seguretat, tema que quedarà resolt una vegada aprovat el nou catàleg de llocs de
treball. Allò que el preocupa del tema és que el Sr. Trejo està adquirint la manera d’actuar que venia
caracteritzant al PP durant la darrera legislatura, i és que si no compleixen tal cosa els portaran als
tribunals o al Defensor del Poble. Facin allò que pensin que han de fer. La informació que s’enviarà
a l’Agència de Protecció de Dades serà la que els tècnics li diguin que s’ha d’enviar, no la que el Sr.
Trejo li digui.
Sotmesa a votació, és desestimada, amb els vots en contra de les Sres. Costa, Mayans,
Fernández, Mengual i Srs. Pizarro, 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.
6.8.- Moció del Grup Popular sobre que es procedeixi a realitzar tots els tràmits per a la cessió dels
terrenys necessaris per a la construcció d’una biblioteca púbica a Eivissa.
Donat compte de la moció, del tenor literal següent:
“MOCIÓN CON PROPUESTA DE ACUERDO
Ilma. Sra.
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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:
Ante el anuncio hecho por el nuevo ministro de Cultura, César Antonio Molina,
comprometiéndose ante la consellera balear de Educación, Bárbara Galmés a desarrollar el
proyecto de creación de una Biblioteca Pública en Eivissa,
SOLICITAMOS:
- Que el Ayuntamiento de Eivissa proceda a realizar, de forma urgente, todos los trámites para la
cesión de los terrenos necesarios para la construcción de la citada biblioteca.
Fdo. Pilar Marí Torres. Eivissa a 21 de noviembre de 2007.”.
Intervencions:
Sra. Pilar Marí: Diu que aquesta moció ve motivada per l’anunci del ministre de Cultura de crear
una biblioteca pública a Eivissa. Per fer això possible el ministre va dir que l’Ajuntament havia de
cedir-li al Govern Balear un solar de 6000 m2, el qual ja ha estat ofert. No entenen això perquè des
de 2004 ja disposen del solar necessari per fer la biblioteca. Per això han presentat aquesta moció
perquè consideren que el Ministeri tarda molt en decidir-se. En 2004 es va oferir a instàncies del
Consell Insular un solar al Ministeri de Cultura a traves del Conseller Sr. Francesc Fiol un solar a
disposició. Finalment el Ministeri va requerir uns informes tècnics sobre aquest solar, se’ls hi van
remetre amb copia amb sr. director insular Sr. Bar i al Govern Balear. Va canviar el ministre de
Cultura i els responsables del Govern Balear i del Consell Insular. Ara els estranya que el ministre
de Cultura requereixi un solar a l’Ajuntament. En tot cas convendria saber si s’ha renunciat al solar i
si és l’Ajuntament qui ara ha de cedir el solar, a fi d’agilitzar aquest tema.
Sr. Torres: Diu que des de fa ja temps mantenen contactes amb el ministre de Cultura, amb la
consellera del Govern Balear, i manegen diversos solars per ubicar-hi la biblioteca. Entre aquestos
solars hi ha l’ofert l’any 2004. Quan hagin decidit la ubicació més adient els hi faran saber. No tenen
cap inconvenient en acceptar la moció.
Sra. Pilar Marí: Diu que agraeixen el vot a favor i els hi demana que agilitzin aquest tema. Recorda
que en els anteriors pressupostos generals de l’Estat el diputat Enrique Fajarnés ja va presentar
diverses esmenes, i una d’elles estava motivada perquè no s’incloïa cap partida per a la biblioteca.
Gràcies al suport d’Esquerra Unida finalment aquesta partida es va incloure. Enguany apareix de
manera simbòlica, i per tant demana que s’agilitzin els tràmits ja que potser si en 2004 s’hagués fet
més via ara la biblioteca podria estar feta.
Sr. Torres: Diu que els tràmits ja estan iniciats i no pararan fins que s’arribi a bon terme.
Sra. Lurdes Costa: Diu que creu que els solars no estan cedits perquè si no s’hauria produït la
petició.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

7è. Decrets i comunicacions:
7.1.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“DECRET.- Vist l’expedient núm. 17/2007, relatiu a les modificacions de crèdit dins del vigent
Pressupost de la Corporació per a 2007. Considerant que segons certifica el Sr. Interventor,
l’expedient compleix el que disposen l’article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la LRHL, l’article 39 del RD 500/90 de 20 d’abril, i les Bases d’Execució del Pressupost
General d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2007.
Procedeix aprovar l’expedient, incrementant-se els crèdits de les partides de despeses del
Pressupost Ordinari vigent que es relacionen, i que tenen caràcter d’ampliables.
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Partida ampliable
vigent pressupost

Crèdit pressupostari
inicial + ampliacions

1211-83000

Ampliació aprovada

Crèdit total

1,00

165.240,56

165.241,56

222-22707

430.300,00

0,00

430.300,00

446-22709

305.000,00

51.132,83

356.132,83

611-22707

621.000,00

144.616,93

765.616,93

TOTAL AMPLIACIONS........................................

360.990,32

Introduint-se en el Pressupost d’ingressos les següents modificacions:
Concepte Pressupost
ingressos afectats

Previsió Pressupost
inicial + ampliacions

Increment
consignació

Total
consignació

31004

700.000,00

0,00

700.000,00

39101

2.500.000,00

51.132,83

2.551.132,83

392

200.000,00

128.900,00

328.900,00

393

50.000,00

15.716,93

65.716,93

1,00

165.240,56

165.241,56

83000

TOTAL IGUAL A LES AMPLIACIONS..........

360.990,32

Sent aquesta resolució ferm i executiva, sense necessitat d’ulteriors tràmits, per tant es procedirà
per part dels Serveis Econòmics a introduir les modificacions de crèdits, amb efectes immediats.
Eivissa, 24 d’octubre 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.
7.2.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent:
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 18/2007, de generació de crèdits per
ingressos, per import de CENT TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB
SETANTA-SET CENTS (134.820,77 €), dins del vigent Pressupost Ordinari 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’INGRESOS:
Els ingressos que generen els crèdits venen detallats en l’expedient, i pressupostàriament suposen
una modificació de l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originant-se ingressos de la següent
manera:

PARTIDA
INGRESSOS

PREVISIÓ INICIAL +
MODIFIC.

IMPORT DE LA
MODIFICACIÓ

TOTAL
PRESSUPOST
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131110
139905
139907
139911
139912
139913
139914
139921
145506
145514
146112

1,00
5.378,00
3.551,52
74.464,00
0,00
1,00
0,00
0,00
13.561,20
60.000,00
0,00

3.018,21
30.485,00
2.016,56
15.210,00
14.856,00
3.600,00
11.580,00
450,00
20.605,00
18.000,00
15.000,00

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS...

134.820,77

3.019,21
35.863,00
5.568,08
89.674,00
14.856,00
3.601,00
11.580,00
450,00
34.166,20
78.000,00
15.000,00

ESTAT DE DESPESES

PARTIDA
DESPESES
1210-22602
1210-22604
3225-14100
3225-16000
3230-14100
3230-16000
3230-22602
3230-22707
4450-2707
4511-22606
4514-22707
454-22001
4550-22706
463-22607
622-212
624-212
624-22103
624-22106
624-22706

PREVISIÓ INICIAL +
MODIFIC.
25.000,00
51.625,00
34.820,01
11.999,54
88.859,12
30.167,57
15.000,00
19.430,65
50.000,00
6.000,00
254.463,00
51.195,00
280.000,00
60.000,00
18.300,00
32.877,00
700,00
5.000,00
8.000,00

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

CRÈDIT
GENERAT
3.018,21
2.016,56
15.450,00
5.155,00
5.848,00
3.724,48
3.000,00
2.427,52
18.000,00
1.940,00
13.270,00
450,00
14.856,00
3.600,00
11.580,00
22.485,00
500,00
2.000,00
5.500,00

TOTAL CRÈDIT
28.018,21
53.641,56
50.270,01
17.154,54
94.707,12
33.892,05
18.000,00
21.858,17
68.000,00
7.940,00
267.733,00
51.645,00
294.856,00
63.600,00
29.880,00
55.362,00
1.200,00
7.000,00
13.500,00

134.820,77

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, 29 d’octubre de 2007. L’ALCALDE, Sgt.: Lurdes Costa Torres, Alcaldessa-Presidenta. 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.
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7.3.- Es dona compte de la contestació escrita a la pregunta formulada per escrit, en el Ple ordinari
d’octubre, del tenor literal següent:
“En contestació a la seva pregunta Reg. Entrada 23.712 la resposta és:
DURADA de l’1 al 5 d’octubre
OBJECTIUS: Objectius previstos al Pla Anual d’Actuació del Grup de Ciutats Patrimoni de la
Humanitat d’Espanya
CONTACTES: Montreal (120 professionals al món del turisme; 80 professionals i representants del
món cultural i diplomàtic; a més de les relacions institucionals a les administracions locals);
Chicago (180 professionals al món del turisme, 60 professionals i representants al món cultural i
diplomàtic; a més de les relacions institucionals a les administracions Locals).
QUI VA VIATJAR: Viatjaren l’Alcaldessa, Lurdes Costa Torres i la Tècnica, Lurdes Roig Roig
DESPESES: 0 €
Lurdes Costa Torres. Alcaldessa d’Eivissa. Eivissa, 7 de novembre de 2007.”.
7.4.- Es dona compte de la contestació de les preguntes formulades, per escrit per part del Sr. Trejo
de la Rosa, del tenor literal següent:
“Resposta a les sol·licituds amb Registre d’Entrada: 24.073, 23.363, 23.362, 23.357, 23.358,
23.366, 23.365, 23.364
S’adjunten els llistats als quals apareix la informació sol·licitada.
Ricardo Albín Pascual, Regidor de Recursos Humans i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament
d’Eivissa. Eivissa, 13 de novembre de 2007.”.
7.5.- Es dona compte de la contestació formulada, per escrit en el Ple ordinari d’octubre, del tenor
literal següent:
“RESPOSTA A LA PREGUNTA FORMULADA PEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
SR. ANTONI PRATS COSTA RELATIVA AL NÚM. DE REUNIONS CELEBRADES PER LA
COMISSIÓ DE CONTROL DE LA CENTRAL TÉRMICA DE GESA-ENDESA
Des de l’any 2002 no es va celebrar cap reunió de la Comissió de Control de la central tèrmica de
GESA-ENDESA i amb anterioritat únicament varen tenir lloc dos trobades. La Regidoria de Medi
Ambient per la seva part en reunió amb GESA-ENDESA va acordar que periòdicament s’enviaria a
aquesta Regidoria tota la informació relativa a les dades d’immissió de les estacions mesuradores
instal·lades al Municipi, (adjuntam les dades corresponents a l’any 2005 i 2006). Igualment les
dades relatives a la contaminació atmosfèrica produïda per aquesta central són enviades
regularment a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, a través de l’estació instal·lada a
l’entorn de la central que per via telefònica envien dades a un ordinador central per tal de recollir les
dades emmagatzemades i que permet calcular un índex de qualitat de l’aire a l’entorn de l’estació.
Eivissa, 20 de novembre de 2007. Sgt. Juan M. Rubio Córdoba. Regidor de Medi Ambient, Mobilitat
i Manteniment Urbà.”.
7.6.- Es dona compte de la contestació formulada, per escrit en el Ple ordinari d’octubre, del tenor
literal següent:
“RESPOSTA A LA PREGUNTA FORMULADA PEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
SR. ANTONI PRATS COSTA RELATIVA AL NOMBRE D’ANALÍTIQUES EFECTUADES PEL
SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES DES DE L’1 DE JUNY 2006 A 30 DE SETEMBRE DE 2007
S’adjunten les còpies sol·licitades ressenyant que la corporació només fa contraanàlisi en els casos
on es detecta alguna anomalia dels resultats normals dels anàlisis de la conselleria de Salut i
Consum, i estan enfocats a la contaminació biològica, (contaminació fecal), no química
(hidrocarburs, etc.). Eivissa, 20 de novembre de 2007. Sgt. Juan M. Rubio Córdoba. Regidor de
Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà.”.
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7.7.- 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.

8è. Mocions sense proposta d’acord:
No se’n presentaren.

9è. Precs i preguntes:
9.1.- Pregunta escrita, del tenor literal següent:
“AL PLENO
D. Antonio Prats Costa, 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;
Los vecinos de Dalt Vila presentaron el pasado mes de julio al Ayuntamiento de Eivissa un
proyecto que contempla la construcción de un aparcamiento bajo el baluarte de Santa Llùcia.
Visto lo anterior, este Concejal formula las siguientes
PREGUNTAS PARA SER CONTESTADAS VERBALMENTE EN EL PLENO
1. ¿Se ha estudiado este proyecto?
2. ¿Qué valoración se ha hecho de él?
3. ¿Se está valorando la posibilidad de ejecutarlo o, por el contrario, se ha descartado
definitivamente?
En Eivissa, a 8 de noviembre de 2007. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE EIVISSA.”.
Sr. Marc Costa: Diu que l’Ajuntament ha estudiat aquest projecte des de tots els àmbits. S’han
emès els informes pertinents i en ells s’estableix que escometre aquesta obra presenta molts de
problemes des del punt de vista arqueològic i geològic, els quals no el fan convenient. La tendència
actual és esponjar el trànsit dels centres històrics, tal com ho indica el propi pla de mobilitat de
l’Ajuntament. Consideren que hi ha altres ubicacions més adients per a l’aparcament de vehicles.
9.2.- Pregunta escrita, del tenor literal següent:
“AL PLENO
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;
Tras el anuncio hecho por el equipo de Gobierno de la puesta en marcha de la unidad de
policía de barrio, designando nueve agentes a distintos barrios de la ciudad,
Este Concejal formula la siguiente
PREGUNTA PARA SER CONTESTADA VERBALMENTE EN EL PLENO
1. ¿Se tiene prevista la reapertura del retén de policía municipal del barrio de sa Penya en la
calle Floridablanca?
Fdo. Adrián Trejo de la Rosa. En Eivissa, a 22 de noviembre de 2007. EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA CIUDAD DE EIVISSA.”.
Sr. Costa: Diu que un dels primers temes que va encetar la seua regidoria va ser el de la
reobertura d’aquest reten. Estan estudiant la possibilitat de reobrir-lo, i actualment estan utilitzant
l’espai de la peixateria vella. Diu que en tot cas el reten del carrer de Floridablanca necessita una
sèrie de reparacions de pintura, instal·lació de lavabos, etc. i per tant s’està fent un projecte al
respecte.
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9.3.- Pregunta escrita, del tenor literal següent:
“AL PLENO
Doña Virtudes Marí Ferrer, 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;
Esta Concejal formula la siguiente
PREGUNTA PARA SER CONTESTADA VERBALMENTE EN EL PLENO
1. ¿Ha informado el Ministerio de Justicia al Ayuntamiento de Eivissa sobre su decisión de
trasladar los juzgados de Eivissa al edificio del CETIS, tal y como le propuso el equipo de
Gobierno?
2. En caso afirmativo, ¿cuál es la decisión manifestada por el Ministerio de Justicia para
trasladar los juzgados al edificio del CETIS?
Fdo. Virtudes Marí Ferrer. En Eivissa, a 26 de noviembre de 2007. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LA CIUDAD DE EIVISSA.”.
Sr. Pizarro: Diu que tal i com ha sortit en premsa el tema del traspàs de les competències de
Justícia està pendent de la decisió sobre el trasllat dels jutjats d’Eivissa. Encara el Ministeri no té
una decisió presa.
9.4.- Sra. Marí: Pregunta sobre el projecte del passeig marítim de Figueretes. Quan van anar a
consultar aquest projecte van veure que no estava disponible. Demana si aquest projecte ha passat
la fase d’informació pública, l’informe d’impacte ambiental i els tràmits preceptius, ja que això faria
molt difícil que es pugui licitar durant el primer trimestre de 2008.
Sra. Costa: Diu que l’equip de govern han vist l’esborrany del projecte, i els hi consta que s’està
ultimant la seua redacció. Diu que no necessitarà l’informe d’impacte ambiental ni tràmit d’exposició
pública i per tant ha de ser possible que es liciti dins del primer trimestre de 2008.
9.5.- Sra. Virtudes Marí: Pregunta sobre si l’Ajuntament té coneixement sobre quina és la posició
del Consell Insular sobre l’adquisició del teatre Pereyra i en quina fase es troben les negociacions.
Sr. Torres: Diu que és un tema que està en converses. L’Ajuntament espera que s’arribi al millor
acord possible i que quedi com un espai per al poble. Si aquestes converses fracassen després
s’hauria de veure si es podia aconseguir aquest mateix objectiu per un altre camí amb la
col·laboració d’altres institucions.
9.6.- Sr. Prats: Diu que per al·lusions pel que fa al passeig des Viver el mateix regidor d’Urbanisme
li va dir que nomes hi havia una fotografia aèria dibuixada. A la Comissió d’Obres també el Sr.
Torres li va dir que només hi havia una proposta i el projecte estava per redactar. També li va
preguntar a la mateixa comissió si caldria informe d’impacte ambiental i li va dir que això se sabria
una vegada fet el projecte. Quant a la resposta del Sr. Marc Costa sobre la inviabilitat de
l’aparcament sota el baluard de Sta. Llúcia, demana els informes que avalen aquesta inviabilitat.
També té una sèrie de precs per al Sr. Rubio. El primer és que a primers de setembre uns vesins
del barri de ses Figueres li van comunicar una sèrie de deficiències a un parc infantil d’aquella zona.
Com que no se’ls hi va fer cas el mes d’octubre van recollir un centenar de firmes que es van rebre
en novembre. Amb aquestes firmes es recollien una sèrie de deficiències. Demana amb caràcter
d’urgència que es resolguin aquestes deficiències. Un altre prec és que es revisin totes les
instal·lacions. Diu que ell considera que el cautxo és un material més adequat que l’arena per temes
de seguretat.
Sr. Torres: Diu que ell no va dir que no hi hagués un avantprojecte del passeig des Viver, sinó que
no l’havia vist, que és diferent. Des de la comissió d’obres a la que fa referència el Sr. Prats han
passat dies i des de llavors hi ha hagut novetats. Ara sí saben que no caldrà exposició pública ni
informe d’impacte ambiental.
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9.7.- Sr. Triguero: Pregunta quines actuacions s’han dut a terme per eliminar les barreres
arquitectòniques a les instal·lacions esportives. Segueixen esperant una resposta a la sol·licitud
perquè el Grup Popular dugui a terme la seua activitat municipal en horari de tarda. Demana si hi ha
prevista alguna actuació amb la Direcció General d’Esports del Govern balear perquè aquesta
subvencioni el transport dels esportistes quan van a competicions a nivell nacional. Té un prec, i és
que a la cruïlla del carres des Jondal amb el carrer de Campanitx, al barri de ca n’Escandell hi ha
diversos forats que es converteixen en basses quan plou, cosa que han provocat caigudes a
conductors de ciclomotors.
Sr. Ruíz: Diu que quant a les obres a les instal·lacions esportives, tal i com ja li va dir hi ha una obra
en marxa que és la pista d’atletisme. Tenen previstes unes obres que començaran en breu que són
les del pàrquing des Viver i després remarcar-li una cosa referent a les fotos que el Sr. Trejo li va
presentar d’uns graons que hi ha a la banda de fora de les oficines del Patronat d’Esports. Si bé per
la part exterior no és accessible en canvi si s’entra per la part de dins sí ha una rampa. Respecte a
les oficines del Grup Popular, actualment no hi ha espais disponibles i es mirarà si en les noves
instal·lacions això és possible. Pel que fa a les subvencions dels viatges, diu que no té cap notícia
que aquesta subvenció s’hagi retirar i en tot cas s’hauria de preguntar al Govern Balear.
9.8.- Sr. Trejo: Diu que l’ajuda de la direcció general de Joventut per als equips que competen a
nivell autonòmic continua però ell es referia a nivell nacional.
Sr. Ruíz: Diu que en aquest moment no té aquesta informació, i per tant s’informarà sobre
l’assumpte i li contestarà.
9.9.- Sr. Triguero: Fa un prec referent a la sol·licitud dels vesins de Ca n’Escandell sobre el
recorregut de l’autobús, ja que degut a que els cotxes aparquen malament i provoquen embussos
perquè l’autobús no pot passar. Voldria saber si s’està buscant alguna solució. Té una altra
pregunta i és si l’Ajuntament pagarà els llibres de primer i segon de Primària.
Sra. Costa: Diu que si és possible donar alguna solució al problema de trànsit que plantegen els
vesins de ca n’Escandell es tendrà en compte. Justament al dia següent tenen una reunió amb els
vesins del barri de ca n’Escandell per estudiar tots els temes que els hi plantegin.
Sra. Fernández: Diu que la pregunta sobre els llibres arriba una setmana tard perquè el Govern
balear ha fet pública una línia de convenis amb institucions a fi de pagar els llibres de primer i segon
de Primària, de manera que serien els Ajuntaments els qui farien arribar els sous als pares dels
alumnes. Actualment l’Ajuntament està en converses amb la Conselleria d’Educació per aquest
tema.
Sra. Costa: Diu que l’Ajuntament pagarà directament als pares i després recuperarà els 100 euros
que aporta el Govern Balear. Calia fer un conveni per no caure en una incompatibilitat legal entre
ajudes.
9.10.- Sra. Olga Martínez: Diu que ella ja sabia que el Govern pagaria 100 euros. El que volen
saber és si l’Ajuntament pagarà amb càrrec a la partida que hi havia prevista la resta, ja que els 100
euros no arriben ni al 50% del cost dels llibres.
Sra. Costa: Diu que ja ho acaba d’explicar, i que l’Ajuntament pagarà íntegrament el cost. La única
diferència és que després demanaran al Govern que els hi retorni els 100 euros que aporta aquest
últim.
9.11.- Sr Alejandro Marí:. Diu que té una pregunta referent al carrrer Joan Daifa i un situat al
polígon de Can Bufí. En una petició anterior ja va demanar que s’arreglàs aquest carrer perquè es
troba en molt mal estat. No s’ha fet res, tal i com han denunciat els vesins als mitjans de
comunicació. Per tant té previst arreglar aquest carrer i si es farà abans de la inauguració de l’hotel
que s’està construint. Té un prec i és sol·licitar al regidor de Turisme una cita ja que li ve demanant
des de setembre sense obtenir resposta positiva. Té també una pregunta sobre quina és la política
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de promoció de l’Ajuntament i el Consorci Patrimoni de la Humanitat per aquesta legislatura.
Finalment vol insistir que en el ple anterior es va demanar que s’acondicionàs el túnel del Soto i
encara no s’ha fet res.
Sr. Rubio: Diu que ja li han contestat dos vegades sobre aquesta qüestió, i és que estan esperant
tenir els sous del pressupost de 2008 per arreglar el carrer del barri de Can Bufí. Pel que fa al carrer
Joan Daifa va ser una empresa constructora la que va provocar el mal estat del carrer. Van tenir
dificultats per reunir-se amb ells i que finalment es va acordar que uns pocs dies aquesta mateixa
empresa arreglarien els solcs. De tota manera després de festes arribarà la remodelació del carrer.
Sr. Ferrer: Diu que pel que fa a la cita no ha estat per falta de voluntat sinó per problemes
d’agenda. Una ocasió es va haver de posposar per malaltia de la responsable del Pla
d’Excel·lència. Quant a la pregunta sobre la política de promoció li contestarà per escrit.
9.12.- Sra. Cava de Llano: Demana en quina fase es troba la construcció del centre de baixa
exigència i que cada vegada és més necessària. Demana quins serveis s’oferiran en aquest centre.
Pregunta quan es convocarà la mesa d’exclusió social. Pregunta respecte dels incendis de vehicles
en el tram dels carrers Vicente Cuervo i Ignasi Wallis, quines informacions té la Policia Local.
Sr. Sánchez: Diu que la mesa d’exclusió social es reuneix avui mateix. El centre de baixa
exigència, estan en el començament de les converses amb el Consell Insular. Pel que fa all centre
serà de caràcter insular. Actualment l’únic municipi que està oferint serveis als sense sostre és Vila i
ja va sent hora que això acabi. Ara cal determinar les necessitats a nivell insular i donar resposta a
aquestes.
Sr. Albín: Diu que pel que fa als incendis tenen notícia de crema de contenidors però no de
vehicles a la zona que ha esmentat. Diu que donaran instruccions a la Unitat Nocturna perquè
prestin atenció a aquest assumpte.

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