
 

O R D R E   D E L   D I A 
 
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
2n. Proposta modificació article 10è dels Estatuts del Patronat Municipal de Música. 
3r. Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament i l’Institut d’Estudis Eivissencs per a cursos de 
català per a Adults 2006-07 
4t. Informes d’aprovació de factures. 
5è. Proposta Regidoria de Recursos Humans per a concessió de regals als jubilats. 
6è. Rectificació Inventari Municipal de Béns a 31-12-04. 
7è. Nomenament Conseller a “Sa Nostra”. 
8è. Proposta d’acord projecte de construcció de centre esportiu i de Salut Can Misses. 
9è. Proposta modificació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Eivissa i el Institut Balear 
de l’Habitatge. 
10è. Aprovació definitiva comptes anuals exercici 2005. 
11è. Modificació Puntual de l’Estudi de Detall de les parcel·les 4, 6, 10, 11 i 12 de la Zona 1 + 
equipament del Polígon 16: Aprovació definitiva. 
12è. Estudi de Detall dels carrers Josep Picarol, Ramón Llull i Jacint Verdaguer d’es Puig des 
Molins. Aprovació definitiva. 
13è. Mocions amb proposta d’acord. 
14è. Decrets i Comunicacions. 
15è. Mocions sense proposta d’acord. 
16è. Precs i preguntes. 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINÀRI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2006. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-President: 
 
Sr. Xico Tarres Marí 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Pedro Campillo Anton 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sr. Antonio Arabí Serra 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sra. Carmen Domínguez Arellano 
Sr. Roque López Morcillo 
Sr. Jaime Comas Alemany 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Antonio Prats Costa 
Sr. Antonio Roldán Tenllado 
Sr. Juan José Ribas Méndez 
Sr. Leopold Llombart Bordero 
Sra. María del Pilar Marí Torres 
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Sr. Vicente Torres Ramón 
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés 
Sra. Cristina Ferrer Ferrer 
Sra. Marta Fernández Mauri 
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba 
Sr. Juan Pedro Rodríguez Rodriguez 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 

ACTA NÚM. 14/06 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia vint-i-vuit de setembre de dos mil sis; 
sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Xico Tarrés Marí, es reuneixen els Srs. Regidors 
expressats al marge per tal de celebrar sessió ordinària de l'Excm. Ajuntament Ple, en primera 
convocatòria, per a la qual han estat citats de forma reglamentària. 
 
 Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu. 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA 

 
 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 
S’aproven, per unanimitat, les Actes de les sessions anteriors núm. 11/06, ordinària de data 29 de 
juny; núm. 12/06, ordinària de data 1 d’agost i 13/06, extraordinària de data 1 d’agost. 
 
 
El Sr. Alcalde proposa passar a tractar en primer lloc el punt 5è. de l’Ordre del Dia, sent acceptat 
el canvi de l’ordre del dia per la unanimitat dels assistents. 
 
 
5è. Proposta Regidoria de Recursos Humans per a concessió de regals als jubilats: 
 
Donat compte de la proposta de la Regidora de Recursos Humans del tenor literal següent: 
“Proposta del Regidor Delegat de Recursos Humans i Vies Públiques al Ple de la 
Corporació. 
En el darrer any s’han anat produint en aquest Ajuntament jubilacions degudes a causes diverses 
de varis funcionaris i treballadors laborals de les diferents Àrees i Regidories. 
Considerant que el servei públic als ciutadans mereix el just reconeixement tant del conjunt de la 
Corporació com a representant electa pels ciutadans, com de la pròpia organització representada 
per l’Alcalde, els Regidors Delegats i els Caps en aquelles Àrees on han desenvolupat les seves 
funcions, tinc a bé proposar al Ple per a la seva aprovació: 
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1er.- Reconèixer i traslladar aquest reconeixement als funcionaris i treballadors laborals que 
després d’haver prestat els seus serveis als ciutadans de Vila durant molts anys, han arribat a la 
jubilació. Concretament, aquestes persones són les següents: 
BRIGADA DE JARDINS I OBRES 
NOM I COGNOMS       DATA DE JUBILACIÓ 
MANUEL CACERES SOLDADO      24-05-2006  
MARIANO RIERA SERRA       31-05-2006  
BRIGADA DE MERCATS 
NOM I COGNOMS       DATA DE JUBILACIÓ 
LUIS HIDALGO MOLINA       26-02-2006  
FUNCIONARIS 
NOM I COGNOMS       DATA DE JUBILACIÓ 
PEDRO GIMENEZ CALATRAVA      30-07-2006  
2n.- Agrair l’esforç, dedicació i afany dels citats funcionaris i treballadors laborals i en prova d’això, 
oferir-los a ells o als seus familiars un petit record del seu pas per aquesta Corporació. 
Eivissa, 20 de setembre de 2006. El Regidor de Recursos Humans i Vies Públiques. Sgt: Antonio 
Roldán Tenllado.”; dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, 
per unanimitat, s’acorda l’aprovació de la proposta presentada. 
 
 
2n. Proposta modificació article 10è dels Estatuts del Patronat Municipal de Música: 
 
Donat compte de la proposta presentada per la Presidenta Delegada de la Comissió Informativa 
de Promoció Sociocultural i Turisme, del tenor literal següent: 
“PROPOSTA MODIFICACIÓ ARTICLE 10è DELS ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
MÚSICA. 
Havent-se detectat l’omissió d’un apartat en les competències de la Junta Rectora especificades a 
l’article 10è dels Estatuts en vigor del Patronat Municipal de Música, pel present es proposa la 
següent modificació de l’esmentat article amb la finalitat de remeiar aquesta omissió: 
Proposta al Ple 
Amb la finalitat de remeiar l’omissió en els Estatuts en vigor d’una competència de la Junta 
Rectora del Patronat Municipal de Música, es proposa: 
Primer: L’apartat 10è actual de l’article 10è dels Estatuts en vigor hauria de ser l’apartat 11è. 
Segon: Incloure un nou apartat 10è a l’article 10è dels Estatuts amb el següent text: 
“10) Autoritzar totes aquelles despeses que superin el 10% del pressupost del Patronat tot d’acord 
amb les Bases d’execució del pressupost municipal”. 
Tercer: Aprovar inicialment aquesta modificació de l’article 10è dels Estatuts i que es publiqui en el 
BOIB l’exposició al públic per a possibles reclamacions. En el suposat que no es presentin 
reclamacions a la modificació proposada, s’entendrà aprovada la modificació definitivament. 

Eivissa, 21 d’agost de 2006 
LA PRESIDENTA DELEGADA DE LA COMISSIÓ, 

Sgt.: Lurdes Costa Torres”. 
Dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Promoció Sociocultural i Turisme, per 
unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
3r. Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament i l’Institut d’Estudis Eivissencs per a cursos 
de català per a Adults 2006-07: 
 
Donat compte de l’esborrany del conveni, del tenor literal següent: 



 
 
 
 

 
4

Secretaria General  
 
 
PLE ORDINARI 
Dia 28 de setembre de 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA I L’INSTITUT 
D’ESTUDIS EIVISSENCS PER A LA REALITZACIÓ DELS CURSOS DE CATALÀ PER A 
ADULTS 
REUNITS 
D’una part el Sr. Marià Serra Planells, president de l’Institut d’Estudis Eivissencs, i de  l’altra l’Il·lm. 
Sr. Xico Tarrés marí, alcalde de l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa, el primer en representació de 
l’Institut d’Estudis Eivissencs i el segon en representació de l’Excm. Ajuntament d’Eivissa, tots dos 
facultats per ambdues entitats per a la firma d’aquest document, 

ACORDEN 
Establir un conveni de cooperació per al desenvolupament dels cursos de català per a adults en 
aquest municipi segons les següents 

CLÀUSULES 
PRIMERA. L’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa està interessat en la realització de Cursos de Català 
per a Adults, per la qual cosa destinarà una despesa màxima de VINT-I-QUATRE MIL 
CINQUANTA (24.050) Euros, d’acord amb el pressupost presentat per l’IEE. 
SEGONA. L’Institut d’Estudis Eivissencs aportarà el professorat i infraestructura necessària per al 
desenvolupament dels cursos. L’Ajuntament aportarà algunes de les aules de l’Espai Cultural de 
Can Ventosa. 
TERCERA. L’IEE haurà de presentar el pressupost de cada curs un mes abans de la data prevista 
per al començament de les classes, que se sotmetrà al dictamen de la Comissió de Cultura i la 
seua aprovació pel Ple de l’Ajuntament. S’adjuntarà al pressupost un projecte de treball en el qual 
constin, com a mínim, els següents aspectes: 

- objectius educacionals per a cada nivell. 
- Metodologia de treball. 
- Material bibliogràfic per als alumnes. 
- Temporalització del programa, calendari i horari. 
- Quadre de professors, amb la seua titulació i currículum professional. 
- Relació de nombre d’aules que es necessiten per realitzar els cursos i distribució per 

nivells. 
- Projectes d’activitats complementàries i de dinamització cultural. 

QUARTA. Les feines pròpies d’informació per a la inscripció als cursos seran assumides per l’IEE i 
pel Departament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Eivissa. Les matrícules es 
realitzaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa i a la seu de l’IEE (Annex I). 
CINQUENA. Els cursos es desenrotllaran des del mes d’octubre al mes de desembre de 2006 i 
des del mes de gener al mes d’abril del 2007, en mòduls de quaranta-cinc (45) hores. 
SISENA. El nombre mínim d’alumnes per a cada nivell serà de 10 i el màxim de 30, en els grups 
per a catalanoparlants. Per als grups de no-catalanoparlants el mínim serà de 10 i el màxim de 20. 
Una vegada acabat el termini de matriculació, a la vista de les inscripcions i el pressupost aprovat 
per als cursos, l’Ajuntament fixarà, a proposta de l’IEE, el nombre definitiu dels grups i la seua 
distribució per nivells. 
SETENA. Els nivells dels cursos s’adequaran, pel que fa a denominació i a continguts, als nivells 
establerts per la Junta Avaluadora de Català, per a l’obtenció dels certificats corresponents. 
VUITENA. L’Ajuntament d’Eivissa s’encarregarà de la publicitat dels cursos on es farà constar la 
col·laboració de l’IEE i el patrocini de l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa. 
NOVENA. La forma de pagament serà: 

- Dotze mil (12.000) euros, durant el primer trimestre del curs. 
- La resta, segons pressupost anual presentat per l’IEE, a l’acabament dels cursos, d’acord 

amb la clàusula cinquena. Prèviament s’haurà presentat la justificació de les despeses 
acompanyada de la memòria d’aquests cursos. 
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Aquesta comissió fixarà els objectius principals d’aquests cursos, aprovarà el pla de treball, 
avaluarà el desenvolupament dels cursos i vetllarà pel compliment dels acords. 
DOTZENA. Aquesta comissió es reunirà dues vegades a l’any, al començament dels cursos i en 
acabar, i sempre que així ho consideri necessari, almenys per dos dels components. Les reunions 
es convocaran per escrit i almenys amb dos dies d’antelació, segons l’ordre del dia. 
TRETZENA. El present conveni s’estableix per un termini d’un any, renovable previ acord de les 
parts amb la corresponent revisió de preus, fins a un termini màxim de tres anys. 
I perquè consti i tengui els efectes que calgui, firmen el present conveni, en exemplar triplicat, a 
Eivissa, el            de 2006. 
PER L’INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS,    PER L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, 
Sgt. Marià Serra Planells      Sgt. Xico Tarrés Marí. 

ANNEX 
MATRÍCULA CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS 

1. Les inscripcions als cursos de català per a adults es realitzaran a l’Ajuntament 
d'Eivissa i a la seu de l’IEE aportant els següents documents: 

a) Full de sol·licitud d’inscripció degudament emplenat i que els serà lliurat a les 
oficines de l’Ajuntament d'Eivissa i a l’Institut d’Estudis Eivissencs. 

b) Resguard de l’ingrés de la quantitat establerta com a taxa efectuat a la Caixa 
de l’Ajuntament d’Eivissa. 

2. La quantitat econòmica de la matrícula serà pactada entre l’Institut d’Estudis 
Eivissencs i l’Ajuntament d’Eivissa. Es poden establir dos preus segons la residència 
dels alumnes i que no podran superar les següents quantitats: 
o Un màxim de 18.3 euros (tres mil pessetes) per als residents al municipi d’Eivissa. 
o Un màxim de 30.05 euros (cinc mil pessetes) per als no residents al municipi 

d’Eivissa. 
Per al curs 2006-2007 s’estableix matrícula única de 15 Euros. 

3. Una vegada formalitzada la matrícula no es retornaran els diners excepte que es doni 
algun dels següents casos: 
o Que el nivell al qual s’ha matriculat no es dugui a terme per falta d’alumnat. 
o Que no pugui ser admès al nivell que sol·licita per excés de matrícula. 

4. En el cas d’excés de matrícula en algun dels nivells que no permeti admetre tots els 
alumnes que pretenen realitzar el curs, tendran preferència els alumnes residents al 
municipi d’Eivissa i en segon lloc es tendrà en compte l’ordre de les inscripcions. 

5. Fora del termini de presentació de les sol·licituds d’inscripcions, els alumnes que 
desitgin realitzar els cursos s’apuntaran a una llista d’espera a l’IEE. Quan es 
produeixi alguna vacant seran avisats per un rigorós ordre per tal que puguin 
formalitzar la matrícula a l’Ajuntament d'Eivissa o a la seu de l’IEE. 

6. La falta reiterada i injustificada d’assistència als cursos suposarà la pèrdua de la 
matrícula. “. 

Vist l’informe d’Intervenció, dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Promoció 
Sociocultural i Turisme, per unanimitat s’acorda la seua aprovació. 
 
 
4t. Informes d’aprovació de factures: 
 
4.1.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons, del tenor literal següent: 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS. 

INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS SOBRE CRÉDITOS POR 
ACTOS DE CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA. 
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Vistas las facturas remitidas por las Concejalías que posteriormente de detallan, resulta que la 
tramitación de las mismas, debe realizarse a través del correspondiente expediente de conversión 
y/o convalidación administrativa, conforme determina la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
“Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común”. 
NÚM.FTRA. PROVEÏDOR IMPORT CONCEJALÍA 
A-000028 EIVINORD SA ..................... 19.260,00 ÓRGANOS GOBIERNO 
ATENDIDO que las citadas facturas superan individualmente la cifra máxima para contratos 
menores establecida en los artículo 121, 176 y 201 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y 
en la Base 45ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2006. 
ATENDIDO que en su momento procedimental los contratos por los servicios prestados no podían 
ser calificados de menores y deberían haber seguido los trámites previstos en el Texto Refundido 
de la Ley de de Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, así como lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 
Por todo ello y a la vista de los antedecentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del art. 
214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacientas Locales, 
INFORMA: 
PRIMERO.- No le consta a esta Intervención Municipal que se hubiera incoado en su momento 
expediente de contratación por los servicios o suministros que se indican. 
Se acredita con la firma del Concejal correspondiente,  que los servicios o suministros, que son 
objeto del presente informe, fueron prestados. 
Tampoco le consta a esta Intervención que se hubiere efectuado, en el momento procedimental 
oportuno, acto interventor de fiscalización crítica o previa regulada en los artículos 214 y 
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Se manifiesta por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a la 
fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre 
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la 
normativa invocada son de su competencia. 
SEGUNDO.- Que existe consignación suficiente en las partidas correspondientes del Presupuesto 
General de la Corporación, según se acredita mediante documentos de Retención de Crédito 
(RC), debiéndose proceder a la conversión y/o convalidación administrativa conforme determina la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades que se 
puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme determina el Real Decreto 429/1993 de 26 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 
TERCERO.- Que según establecen la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y las Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2006, el órgano competente 
para su aprobación es el Pleno de la Corporación. 
En Eivissa, a 21 de septiembre de 2006. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, 
Interventor Acctal.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, 
per unanimitat s’acorda l’aprovació de les factures detallades. 
 
4.2.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons, del tenor literal següent: 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
REALIZADOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO-AÑO 2005 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
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CRÉDITOS DE GASTOS PREVIA CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA. 
Vistas las facturas del año 2005 correspondientes 
a las Concejalías que posteriormente se detallan, resulta que la tramitación de las mismas, debe 
realizarse a través del correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, a 
efectuar al amparo de lo establecido en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, previa conversión y/o 
convalidación administrativa de las mismas conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para la aprobación y el abono de las facturas que a continuación se 
detallan: 
Nº FACTURA PROVEEDOR IMPORTE ÁREA 
F1-000708 ALVARO Y ESTEBAN JIMENEZ OLLER CB 3.047,32 PART.CIUDADANA
FA520089 RICARDO CABALLER SA 3.288,60 PART.CIUDADANA
343/2/94 AQUALIA SA 10.560,95 VIAS PÚBLICAS 
343/2/20 AQUALIA SA 5.340,33 VIAS PÚBLICAS 
2775 JOSE TORRES MARI (CLIMATOR) 4.216,60 PART.CIUDADANA

ATENDIDO que las citadas facturas no superan individualmente la cifra máxima establecida para 
los contratos calificados como menores en los artículos 121, 176 y 201 del texto refundido de la 
ley de Contratos de la Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, y en la Base 45ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 
el ejercicio 2006. 
ATENDIDO que en su momento procedimental los gastos por las obras o servicios prestados 
deberían haberse calificado de menores y haber seguido los trámites previstos en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
Por todo ello y a la vista de los antecedentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del Art. 
214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
I N F O R M A 
PRIMERO.-  Que todas las facturas que se someten a aprobación corresponden a gastos o 
servicios realizados en el año 2005 y remitidas de conformidad a esta Intervención dentro del 
primer trimestre del año 2006. 
SEGUNDO.- Que se acredita con la firma del técnico competente y/o el concejal correspondiente 
que las obras o servicios, que son objeto del presente informe, fueron prestadas y con las 
formalidades que para los mismos prevé el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
TERCERO.- Que no le consta a esta Intervención que se hubiera efectuado, en el momento 
procedimental oportuno, acto interventor de fiscalización formal del gasto sobre documento 
contable “RC”, “A” o “AD”, conforme preveía la Base nº 45 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2005. 
Que se manifiesta, por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a 
la fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre 
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la 
normativa invocada son de su competencia. 
CUARTO.-  Que consultadas las bases de datos contables que soporta el sistema informático a 
cargo de esta Intervención y teniendo en cuenta que no se puede determinar la existencia o no de 
crédito en el momento de la realización ó prestación del servicio contenido en las facturas 
indicadas, se manifiesta la inexistencia de crédito adecuado ó suficiente a 31 de diciembre de 
2005 . 
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QUINTO.-  Que los compromisos de gastos que se derivan de las actuaciones anteriores no 
pueden considerarse incluidas en el Art. 176.2.b. del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el Art. 26.2.b. del RD. 500/1990. 
SEXTO.-  Que según establecen los artículos 26.2.c) y 60.2 del RD. 500/1990 debería procederse 
al reconocimiento extrajudicial de créditos, previa conversión administrativa de las actuaciones a 
efectuar por el órgano administrativo correspondiente y que, en el caso de procederse de tal 
forma, esta Intervención informa que procede su aplicación a partidas del Presupuesto 
General de la Corporación del año 2006 y que existe crédito adecuado y suficiente para atender 
los gastos derivados del expediente intervenido, al nivel de vinculación jurídica establecido en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General. 
SÉPTIMO.-  No obstante lo anterior, debe procederse a la conversión y/o convalidación 
administrativa conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la 
exigencia de responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme 
determina el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 
OCTAVO.-  Que según establece el Art. 60.2 del RD 500/1990 y la Base nº 10 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2006, corresponde al Pleno 
de la Corporación la aprobación expresa e individualizada del expediente del reconocimiento 
extrajudicial de créditos, previa conversión y/o convalidación administrativa de las actuaciones 
realizadas, y su aplicación al Presupuesto vigente de las obligaciones adquiridas en ejercicios 
anteriores, siempre que no se hayan cumplido los trámites preceptivos. 
Eivissa a 21 de setembre de 2006. EL INTERVENTOR, Fdo.  Mario Añibarro Juan, 
Interventor-acctal.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, 
per unanimitat s’acorda l’aprovació de les factures detallades. 

 
4.3.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent: 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
REALIZADOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO-AÑO 2003 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS DE GASTOS PREVIA CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA. 
Vistas las facturas del año 2003 correspondientes 
a las Concejalías que posteriormente se detallan, resulta que la tramitación de las mismas, debe 
realizarse a través del correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, a 
efectuar al amparo de lo establecido en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, previa conversión y/o 
convalidación administrativa de las mismas conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para la aprobación y el abono de las facturas que a continuación se 
detallan: 

Nº FACTURA PROVEEDOR IMPORTE ÁREA 

FA320115 RICARDO CABALLER SA 12.020,24 PART.CIUDADANA 

ATENDIDO que las citadas facturas no superan individualmente la cifra máxima establecida para 
los contratos calificados como menores en los artículos 121, 176 y 201 del texto refundido de la 
ley de Contratos de la Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, y en la Base 45ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 
el ejercicio 2006. 
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ATENDIDO que en su momento procedimental los gastos por las obras o servicios prestados 
deberían haberse calificado de menores y haber seguido los trámites previstos en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
Por todo ello y a la vista de los antecedentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del Art. 
214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

I N F O R M A 
PRIMERO.-  Que todas las facturas que se someten a aprobación corresponden a gastos o 
servicios realizados en el año 2003 y remitidas de conformidad a esta Intervención dentro del 
tercer trimestre del año 2006. 
SEGUNDO.- Que se acredita con la firma del concejal correspondiente que las obras o servicios, 
que son objeto del presente informe, fueron prestadas y con las formalidades que para los mismos 
prevé el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
TERCERO.- Que no le consta a esta Intervención que se hubiera efectuado, en el momento 
procedimental oportuno, acto interventor de fiscalización formal del gasto sobre documento 
contable “RC”, “A” o “AD”, conforme preveía la Base nº 45 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2003. 
Que se manifiesta, por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a 
la fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre 
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la 
normativa invocada son de su competencia. 
CUARTO.-  Que consultadas las bases de datos contables que soporta el sistema informático a 
cargo de esta Intervención y teniendo en cuenta que no se puede determinar la existencia o no de 
crédito en el momento de la realización ó prestación del servicio contenido en las facturas 
indicadas, se manifiesta la inexistencia de crédito adecuado ó suficiente a 31 de diciembre de 
2003. 
QUINTO.-  Que los compromisos de gastos que se derivan de las actuaciones anteriores no 
pueden considerarse incluidas en el Art. 176.2.b. del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el Art. 26.2.b. del RD. 500/1990. 
SEXTO.-  Que según establecen los artículos 26.2.c) y 60.2 del RD. 500/1990 debería procederse 
al reconocimiento extrajudicial de créditos, previa conversión administrativa de las actuaciones a 
efectuar por el órgano administrativo correspondiente y que, en el caso de procederse de tal 
forma, esta Intervención informa que procede su aplicación a partidas del Presupuesto 
General de la Corporación del año 2006 y que existe crédito adecuado y suficiente para atender 
los gastos derivados del expediente intervenido, al nivel de vinculación jurídica establecido en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General. 
SÉPTIMO.-  No obstante lo anterior, debe procederse a la conversión y/o convalidación 
administrativa conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la 
exigencia de responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme 
determina el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 
OCTAVO.-  Que según establece el Art. 60.2 del RD 500/1990 y la Base nº 10 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2006, corresponde al Pleno 
de la Corporación la aprobación expresa e individualizada del expediente del reconocimiento 
extrajudicial de créditos, previa conversión y/o convalidación administrativa de las actuaciones 
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realizadas, y su aplicación al Presupuesto vigente de las obligaciones adquiridas en ejercicios 
anteriores, siempre que no se hayan cumplido los trámites preceptivos. 
Eivissa a 21 de septiembre de 2006. EL INTERVENTOR, Fdo.  Mario Añibarro Juan, 
Interventor-acctal.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, 
per unanimitat, s’acorda l’aprovació de les factures detallades. 

 
4.4.- Donat compte de l’informe emès per la Intervenció de Fons del tenor literal següent: 
“INFORME DE INTERVENCIÓN 
ASUNTO: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
REALIZADOS SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO-AÑO 2004 
INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS DE GASTOS PREVIA CONVERSIÓN Y/O CONVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA. 
Vistas las facturas del año 2004 correspondientes 
a las Concejalías que posteriormente se detallan, resulta que la tramitación de las mismas, debe 
realizarse a través del correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, a 
efectuar al amparo de lo establecido en el Art. 60.2 del RD. 500/1990, previa conversión y/o 
convalidación administrativa de las mismas conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para la aprobación y el abono de las facturas que a continuación se 
detallan: 

Nº FACTURA PROVEEDOR IMPORTE ÁREA 

FA420123 RICARDO CABALLER SA 9.015,52 PART.CIUDADANA 

ATENDIDO que las citadas facturas no superan individualmente la cifra máxima establecida para 
los contratos calificados como menores en los artículos 121, 176 y 201 del texto refundido de la 
ley de Contratos de la Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, y en la Base 45ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 
el ejercicio 2006. 
ATENDIDO que en su momento procedimental los gastos por las obras o servicios prestados 
deberían haberse calificado de menores y haber seguido los trámites previstos en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como lo previsto en materia de fiscalización y contabilidad en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
Por todo ello y a la vista de los antecedentes anteriores, esta Intervención, en aplicación del Art. 
214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

I N F O R M A 
PRIMERO.-  Que todas las facturas que se someten a aprobación corresponden a gastos o 
servicios realizados en el año 2004 y remitidas de conformidad a esta Intervención dentro del 
tercer trimestre del año 2006. 
SEGUNDO.- Que se acredita con la firma del concejal correspondiente que las obras o servicios, 
que son objeto del presente informe, fueron prestadas y con las formalidades que para los mismos 
prevé el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
TERCERO.- Que no le consta a esta Intervención que se hubiera efectuado, en el momento 
procedimental oportuno, acto interventor de fiscalización formal del gasto sobre documento 
contable “RC”, “A” o “AD”, conforme preveía la Base nº 45 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General para el ejercicio 2004. 
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Que se manifiesta, por lo anterior, que no es el momento procedimental oportuno para proceder a 
la fiscalización previa del contenido del expediente que se informa, emitiéndose el mismo, sobre 
aquellos elementos que conformando un posible acto administrativo y en aplicación de la 
normativa invocada son de su competencia. 
CUARTO.-  Que consultadas las bases de datos contables que soporta el sistema informático a 
cargo de esta Intervención y teniendo en cuenta que no se puede determinar la existencia o no de 
crédito en el momento de la realización ó prestación del servicio contenido en las facturas 
indicadas, se manifiesta la inexistencia de crédito adecuado ó suficiente a 31 de diciembre de 
2004. 
QUINTO.-  Que los compromisos de gastos que se derivan de las actuaciones anteriores no 
pueden considerarse incluidas en el Art. 176.2.b. del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el Art. 26.2.b. del RD. 500/1990. 
SEXTO.-  Que según establecen los artículos 26.2.c) y 60.2 del RD. 500/1990 debería procederse 
al reconocimiento extrajudicial de créditos, previa conversión administrativa de las actuaciones a 
efectuar por el órgano administrativo correspondiente y que, en el caso de procederse de tal 
forma, esta Intervención informa que procede su aplicación a partidas del Presupuesto 
General de la Corporación del año 2006 y que existe crédito adecuado y suficiente para atender 
los gastos derivados del expediente intervenido, al nivel de vinculación jurídica establecido en las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General. 
SÉPTIMO.-  No obstante lo anterior, debe procederse a la conversión y/o convalidación 
administrativa conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de “Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, sin perjuicio de la 
exigencia de responsabilidades que se puedan derivar de las actuaciones exigidas conforme 
determina el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 
OCTAVO.-  Que según establece el Art. 60.2 del RD 500/1990 y la Base nº 10 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2006, corresponde al Pleno 
de la Corporación la aprobación expresa e individualizada del expediente del reconocimiento 
extrajudicial de créditos, previa conversión y/o convalidación administrativa de las actuaciones 
realizadas, y su aplicación al Presupuesto vigente de las obligaciones adquiridas en ejercicios 
anteriores, siempre que no se hayan cumplido los trámites preceptivos. 
Eivissa a 21 de septiembre de 2006. EL INTERVENTOR, Fdo.  Mario Añibarro Juan, 
Interventor-acctal.”; dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, 
per unanimitat, s’acorda l’aprovació de les factures detallades. 
 
Intervencions: 
Sr. Díaz: Diu que efectivament vénen informats per Comissió i entenen que són feines fetes que 
s’han de pagar. Diu que de tota manera volen cridar l’atenció sobre aquest fet que posa en 
evidència un cert descontrol per part d’alguns departaments d’aquest Ajuntament a l’hora de fer 
front als pagament per serveis que es presten.  
Sra. Ferrer: Diu que els departaments municipals funcionen prou bé i prova d’això són les factures 
que porten a ple. Aquestes factures han tardat perquè la seua tramitació s’ha allargat o per 
diferents problemes. Diu que allò que per al Sr. Díaz és un problema, per a molta altra gent que 
treballa a aquest Ajuntament és tot el contrari, és fer bona feina. 
Sr. Díaz: Diu que no és una bona feina pagar tard i malament. Diu que no li doni excuses de nena 
petita.  
 
 
6è. Rectificació Inventari Municipal de Béns a 31-12-04: 
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Donat compte de la rectificació de l’Inventari municipal de Bens corresponent a 31 de desembre 
de 2004 i vista la proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA D’ACORD 
Vista la Memòria explicativa de la rectificació de l’inventari de béns corresponent a 31 de 
desembre de 2004, de data 15 de setembre de 2006. 
Vist també l’Informe de Secretaria de data 20 de setembre de 2006, mitjançant la present i de 
conformitat al previst als articles 33 i 34 del RD 1372/1986 de 13 de juny pel que s’aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent  ACORD: 
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns a 31 de desembre de 2004, tal i com 
consta a les fitxes autoritzades que consten a l’expedient. 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. 
Eivissa, 21 de setembre de 2006. L’ALCALDE, Sgt.: Xico Tarrés Marí.”; dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat, s’acorda 
l’aprovació de la proposta d’acord presentada. 
 
 
7è. Nomenament Conseller a “Sa Nostra”: 
 
Donat compte de l’escrit presentat pel Sr. President de “Sa Nostra” Caixa de Balears, i vista la 
proposta d’acord del tenor literal següent: 
“PROPOSTA D’ACORD 
Vist l’escrit de data 26 de juliol de 2006 (Reg.Entrada 18394 de 7 d’agost) presentat pel Sr. 
President de “Sa Nostra” Caixa de Balears; en el que sol·licita el nomenament, per part de 
l’Ajuntament d’Eivissa, d’un representant per ser conseller general de l’entitat, mitjançant el 
present, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
PRIMER.- nomenar com a representant de l’Ajuntament d’Eivissa, pel càrrec de Conseller General 
de “Sa Nostra”, el Sr. Enrique Mayans Tur. 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord al Sr. Enrique Mayans Tur per a la seua acceptació, 
així com a l’Entitat “Sa Nostra” Caixa de Balears als efectes oportuns. 
Eivissa, 13 de setembre de 2006. L’ALCALDE, Sgt.: Xico Tarrés Marí.”; dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la proposta d’acord presentada. 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro, 
Torres, López, Roldán, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i l’abstenció dels Srs. 
Arabí, Prats, Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, 
Domínguez i Fernández. 
 
 
8è. Proposta d’acord projecte de construcció de centre esportiu i de Salut Can Misses: 
 
El Sr. Alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
9è. Proposta modificació Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Eivissa i l’Institut 
Balear de l’Habitatge: 
 
Donat compte de la proposta de modificació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Eivissa i l’Institut Balear de l’Habitatge del tenor literal següent: 
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“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AJUNTAMENT D’EIVISSA Y EL INSTITUT BALEAR DE L’HABITATGE. 
En fecha de 3 de noviembre de 2.004 se otorgó escritura de cesión en permuta de dos solares de 
propiedad del Ajuntament de Eivissa al IBAVI y en contraprestación a esta cesión el Institut Balear 
del Habitatge asumía las obligaciones señaladas en dicha escritura que entre otras consistían en 
redacción del proyecto técnico, dirección de las obras y asumir costes de construcción de un 
nuevo edificio para la Policía Local hasta el limite de 360.607,20 €. 
Dado que con motivo de las construcción de una nueva estación de autobuses, el Excmo. 
Ajuntament d’Eivissa ha conseguido recientemente una ubicación más adecuada para el edificio 
de la Policía Local de referencia, esta Corporación desea destinar estos recursos a otro fin de 
interés público con el fin de que se cumplimenten las obligaciones económicas establecidas en la 
escritura de cesión. 
Dado que el Excmo. Ajuntament d’Eivissa carece de financiación para ejecutar la Remodelación 
de la Pista de Atletismo de Can Misses que asciende aproximadamente a 360.607,20 € que según 
ponen de manifiesto los técnicos de deportes es urgente su ejecución. 
Dado que el Excmo. Ajuntament d’Eivissa desea destinar el importe de 360.607,20 € establecidos 
como contraprestación a la cesión en permuta de dos solares municipales al IBAVI a la 
financiación del Proyecto de Remodelación de la Pista de Atletismo de Can Misses, se hace 
necesaria una modificación del clausulado del Convenio de Colaboración firmado en fecha 17 de 
julio de 2.002. 
A la vista de lo anterior y a fin de conseguir los objetivos citados, se propone al Pleno de la 
Corporación la modificación del convenio mediante el siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- Modificar la estipulación Cuarta del Convenio de colaboración entre el IBAVI y el 
Ajuntament d’Eivissa de fecha 17 de julio de 2.002 quedando redactada de la siguiente forma: 
“CUARTA: A los efectos de perfeccionar ambas permutas del solar, el IBAVI asumirá los costes de 
ejecución de las obras de remodelación de la Pista Atletismo de Can Misses hasta el límite de 
TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS 
(360.607,20 €), impuestos incluidos, justificados mediante las correspondientes certificaciones de 
obras. 
El Ajuntament d’Eivissa se encargará de convocar la licitación, adjudicarla y subastar el preceptivo 
contrato de ejecución. 
De esta cantidad máxima se atribuyen: 
4.1.- 120.202,42 € en contraprestación y para perfeccionar la Cesión en Permuta del solar cedido 
en este acto, finca registral nº 3.670 (A), y 
4.2.- 240.404,84 € en contraprestación y para perfeccionar la Cesión en Permuta del solar 
propiedad del IBAVI cedido en el año 1.994, finca registral nº 8.462 (C).” 
SEGUNDO.- Que se notifique el presente acuerdo al IBAVI, para su aceptación. 
TERCERO.- Facultar al Alcalde para cuantos actos sean necesarios para la ejecución del 
presente acuerdo. 
Eivissa, 25 de septiembre de 2.006. Fdo.: Xico Tarrés Marí”; dictaminada favorablement, per la 
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda l’aprovació de la proposta de 
modificació del conveni presentada.” 
 
 
10è. Aprovació definitiva comptes anuals exercici 2005: 
 
Donat compte de les propostes d'acord efectuades per la Regidora Delegada de l'Àrea 
Econòmica, dels tenors literals següents: 
“PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS DEL 
PRESSUPOST ORDINARI DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2005.- 
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Vist el Compte Anual del Pressupost Ordinari de la Corporació corresponent a l’exercici de 
2005, presentat pels Serveis Econòmics Municipals, aprovat inicialment per la Comissió Especial 
de Comptes en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006, i publicat en el BOIB núm. 115 de 15 
d’agost de 2006, anunci núm. 14879, sense que s’hagin produït reclamacions, es proposa al Ple 
de la Corporació l’aprovació definitiva de l’esmentat compte, que inclou els següents apartats: 
A) BALANÇ DE SITUACIÓ. 
B) COMPTE DE RESULTATS. 
C) QUADRE DE FINANÇAMENT ANUAL. 
D) LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST. 

 1.- Liquidació del Pressupost de Despeses. 
 2.- Liquidació del Pressupost d'Ingressos. 
 3.- Resultat Pressupostari: 
E) ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR 
PROCEDENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS. 
F) ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC A 
EXERCICIS FUTURS. 
G) ESTAT DE TRESORERIA. 

 1.- Resum General de Tresoreria. 
 2.- Estat de situació d'existències de Tresoreria. 

H) ESTAT DEL DEUTE. 
I) ANNEXOS ALS COMPTES ANUALS. 

 1.- Balanç de comprovació de sumes i saldos. 
 2.- Estat de modificacions de crèdit. 
 3.- Estat dels compromisos d'ingrés amb càrrec a Pressupostos Futurs. 
 4.- Estat de despeses amb finançament afectat. 
 5.- Estat de romanents de Tresoreria: 

6.- Estat d'evolució i situació recursos administrats per compte d'altres Ens Públics. 
 7.- Estat de situació i moviments d'operacions no pressupostàries de 
      Tresoreria. 
 8.- Estat de situació i moviments de valors. 

Eivissa, 22 de setembre de 2006. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer. Regidora Delegada de l’Àrea 
Econòmica. 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS DEL 
PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE L’EXERCICI 2005.- 
Vist el Compte Anual del Pressupost del Patronat del Museu d’Art Contemporani corresponent 
a l’exercici de 2005, presentat pels Serveis Econòmics Municipals, aprovat inicialment per la 
Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006, i publicat en el 
BOIB núm. 115 de 15 d’agost de 2006, anunci núm. 14882, sense que s’hagin produït 
reclamacions, es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació definitiva de l’esmentat compte, que 
inclou els següents apartats: 
A) BALANÇ DE SITUACIÓ. 
B) COMPTE DE RESULTATS. 
C) QUADRE DE FINANÇAMENT ANUAL. 
D) LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST. 
 1.- Liquidació del Pressupost de Despeses. 
 2.- Liquidació del Pressupost d'Ingressos. 
 3.- Resultat Pressupostari: 
E) ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR 
PROCEDENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS. 
F) ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC A EXERCICIS 
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FUTURS. 
G) ESTAT DE TRESORERIA. 
 1.- Resum General de Tresoreria. 
 2.- Estat de situació d'existències de Tresoreria. 
H) ESTAT DEL DEUTE. 
I) ANNEXOS ALS COMPTES ANUALS. 
 1.- Balanç de comprovació de sumes i saldos. 
 2.- Estat de modificacions de crèdit. 
 3.- Estat dels compromisos d'ingrés amb càrrec a Pressupostos Futurs. 
 4.- Estat de despeses amb finançament afectat. 
 5.- Estat de romanents de Tresoreria: 

6.- Estat d'evolució i situació recursos administrats per compte d'altres Ens Públics. 
 7.- Estat de situació i moviments d'operacions no pressupostàries de 
      Tresoreria. 
 8.- Estat de situació i moviments de valors. 
Eivissa, 22 de setembre de 20006. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer. Regidora Delegada de l’Àrea 
Econòmica. 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS DEL 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA DE L’EXERCICI 2005.- 
Vist el Compte Anual del Pressupost del Patronat Municipal de Música corresponent a l’exercici 
de 2005, presentat pels Serveis Econòmics Municipals, aprovat inicialment per la Comissió 
Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006, i publicat en el BOIB núm. 
115 de 15 d’agost de 2006, anunci núm. 14881, sense que s’hagin produït reclamacions, es 
proposa al Ple de la Corporació l’aprovació definitiva de l’esmentat compte, que inclou els 
següents apartats: 
A) BALANÇ DE SITUACIÓ. 
B) COMPTE DE RESULTATS. 
C) QUADRE DE FINANÇAMENT ANUAL. 
D) LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST. 
 1.- Liquidació del Pressupost de Despeses. 
 2.- Liquidació del Pressupost d'Ingressos. 
 3.- Resultat Pressupostari: 
E) ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR 
PROCEDENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS. 
F) ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC A EXERCICIS 
FUTURS. 
G) ESTAT DE TRESORERIA. 
 1.- Resum General de Tresoreria. 
 2.- Estat de situació d'existències de Tresoreria. 
H)  ESTAT DEL DEUTE. 
I)  ANNEXOS ALS COMPTES ANUALS. 
 1.- Balanç de comprovació de sumes i saldos. 
 2.- Estat de modificacions de crèdit. 
 3.- Estat dels compromisos d'ingrés amb càrrec a Pressupostos Futurs. 
 4.- Estat de despeses amb finançament afectat. 
 5.- Estat de romanents de Tresoreria: 

6.- Estat d'evolució i situació recursos administrats per compte d'altres Ens Públics. 
 7.- Estat de situació i moviments d'operacions no pressupostàries de 
      Tresoreria. 
 8.- Estat de situació i moviments de valors. Eivissa, 22 de setembre de 2006. Sgt.:Cristina 
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Ferrer Ferrer. Regidora Delegada de l’Àrea Econòmica. 
ANUALS DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE L’EXERCICI 
2005. 
Vist el Compte Anual del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports corresponent a l’exercici 
de 2005, presentat pels Serveis Econòmics Municipals, aprovat inicialment per la Comissió 
Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006, i publicat en el BOIB núm. 
115 de 15 d’agost de 2006, anunci núm. 14880, sense que s’hagin produït reclamacions, es 
proposa al Ple de la Corporació l’aprovació definitiva de l’esmentat compte, que inclou els 
següents apartats: 
A) BALANÇ DE SITUACIÓ. 
B) COMPTE DE RESULTATS. 
C) QUADRE DE FINANÇAMENT ANUAL. 
D) LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST. 
 1.- Liquidació del Pressupost de Despeses. 
 2.- Liquidació del Pressupost d'Ingressos. 
 3.- Resultat Pressupostari: 
E) ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR 
PROCEDENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS. 
F). ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS AMB CÀRREC A EXERCICIS 
FUTURS. 
G) ESTAT DE TRESORERIA. 

1.- Resum General de Tresoreria. 
 2.- Estat de situació d'existències de Tresoreria. 
H)  ESTAT DEL DEUTE. 
I)  ANNEXOS ALS COMPTES ANUALS. 
 1.- Balanç de comprovació de sumes i saldos. 
 2.- Estat de modificacions de crèdit. 
 3.- Estat dels compromisos d'ingrés amb càrrec a Pressupostos Futurs. 
 4.- Estat de despeses amb finançament afectat. 
 5.- Estat de romanents de Tresoreria: 

6.- Estat d'evolució i situació recursos administrats per compte d'altres Ens Públics. 
 7.- Estat de situació i moviments d'operacions no pressupostàries de 
      Tresoreria. 
 8.- Estat de situació i moviments de valors. Eivissa, 22 de setembre de 2006.Sgt.:Cristina 
Ferrer Ferrer. Regidora Delegada de l’Àrea Econòmica 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS DEL 
PRESSUPOST DE LA EMPRESA MUNICIPAL IMVISA DE L’EXERCICI 2005.- 
Vistos els Comptes Anuals de la Empresa Municipal IMVISA (participada en un 100%), 
corresponents a l’exercici de 2005, aprovades per la Junta General de IMVISA de data 29 de juny 
de 2006, es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels esmentats comptes, que inclouen la 
següent documentació: 
A) INFORME DE AUDITORIA DE COMPTES. 
B) DADES GENERALS D’IDENTIFICACIÓ. 
C) BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS. 
D) NORMES DE VALORACIÓ. 
E) BALANÇ DE SITUACIÓ. 
F) COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS. 
G INFORME DE GESTIÓ. 
Eivissa, 22 de setembre de 2006. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer. Regidora Delegada de l’Àrea 
Econòmica. 
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Intervencions: 
Sr. Díaz: Diu que el que votaran avui és la plasmació del que ha estat l’execució pressupostària 
de l’any 2005, una vegada revisada i llavors haurien de votar que sí si pensen que respon a la 
realitat. Diu que votaran en contra perquè la postura política és que l’execució és dolenta. Diu que 
s’ha produït el mateix cúmul d’errades que altres anys, el mateix plantejament equivocat en una 
gestió municipal. Diu que potser la Sra. Ferrer li digui que això ja ho ha repetit moltes vegades, 
però creu que és necessari. Diu que han elaborat uns quadres des de l’any 2003 basats en els 
drets nets reconeguts, que dóna una idea del grau d’execució del projecte que han presentat. Diu 
que hi ha una altra apartat que són les obligacions compromeses. Diu que quan s’analitzen una 
sèrie d’anys seguit perquè si es mantenen els graus d’execució amb determinats errors això és 
una evidència que alguna cosa no es fa bé. Diu que els pressupostos tancats de 2005 eren 
52.231.000 euros. La situació d’obligacions reconegudes netes es de 37.683.000. Diu que estan 
davant un incompliment del 27,8% del pressupost. Diu que hi ha partides molt significatives i 
l’evolució que els dóna el quadre permeten veure les desviacions any a any i els augments any a 
any dins cada partida. La partida de personal passa de quasi 8,5 milions en 2003 passa a 11 
milions en 2005. Partides com la despesa corrent passa de 8.800.000 en 2003 a gairebé 14 
milions en 2005. Diu que aquestes partides denoten una tendència al creixement de l’estructura. 
Un dels èxits en política és que com que són administradors dels diners públics una de les coses 
que han de fer és obtenir la màxima eficàcia contenint la detracció de fons de la població, ja que 
això ho acabam pagant tots. Diu que entén que no han complit l’objectiu perquè l’Ajuntament no 
ha millorat la qualitat de vida dels ciutadans dins del seu àmbit de competències en la mateixa 
mesura que ha crescut el volum de fons públics. Diu que el PP sempre crida molt l’atenció sobre 
les inversions públiques, perquè és una cosa que queda per sempre. Diu que el grau de 
compliment en 2002 era de 4,5; en 2003, 7; en 2004, 5 i l’any 2005, 5,5. Any rerE any s’està 
pressupostant per no pressupostar menys que l’any anterior però l’execució continua essent la 
mateixa, amb una mitjana d’execució de 6 milions d’euros i una mitjana de previsió d’inversió d’en 
torn als 15. Diu que això té mala explicació quan s’analitza un període llarg de temps. 
Diu que quant a les despeses, el mateix de sempre. Atencions protocol·làries, 150.000 euros; 
comunicacions telefòniques, 415.000; publicitat i propaganda, 680.000 euros, enfront a 362.000 
en 2004, això és un augment del 88%. Quan hom necessita explicar tant alguna cosa és perquè 
no es veu o no s’aprecia. Diu que la diferència entre 2004 i 2005 és més del que dedica 
l’Ajuntament en llibres de text. Diu que s’imagini el Sr. Pizarro el que faria amb aquestos diners. 
Diu que no vol avorrir amb xifres, però la idea és la de sempre: es dispara la despesa, la inversió 
no s’executa i continuen igual. Es gasta cada vegada més en neteja i cada dia estan pitjor. Pitjor 
és 20065 i no saben quant gastaran més en neteja. Diu que no poden dir que estan d’acord amb 
aquest pressupost.  
Sra. Ferrer: Diu que no estan parlant de planificació, ni de plasmació pressupostària ni de 
pressupost, sinó de comptes anuals. Aquí no estan parlant de si estan o no amb la neteja o amb la 
despesa de protocol, sinó de si la feina dels Seveis Econòmics, si les sumes i restes són 
correctes. Es vota a favor si quadren els números, i es vota en contra si pensen que no estan 
quadrades. Diu que no passarà per alt que li permeti opinar sobre alguna de les coses que el Sr. 
Díaz. Diu que quan es passa d’un pressupost de 39 milions a un pressupost de 52 milions diu que 
hi ha un incompliment. Diu que un equip de govern que és capaç de passar de 39 milions 
d’ingressos a 52, visca l’incompliment pressupostari. Diu que sempre tenen romanent positiu 
perquè calculen els ingressos de manera molt estricta, perquè es neguen a que això sigui un 
“bluff”. Diu que pressuposten de tal manera que si després es passen amb els ingressos, 
“chapeau”, perquè queda a la casa i es torna a reinvertir. Diu que és cert que mai el compliment 
del pressupost és el mateix que allò que s’ha pagat, queden sous compromesos que no s’han 
arribat a pagar. Diu que l’any pressupostari és natural, d’1 de gener a 31 de desembre, però 
moltes obres comencen en novembre i acaben en abril.  Diu que si això al Sr. Díaz li sembla 
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malament ho entén, però si el Sr. Díaz aspira a tenir responsabilitat sobre el pressupost veurà que 
és impossible l’execució del 100% en inversió a 31 de desembre. Diu que ja li agradaria a molts 
ajuntaments tenir un compliment com el de l’Ajuntament d’Eivissa. Diu que estan al voltant del 
90% de pressupost executat o compromès.  
Diu que hi ha coses que no sap si el Sr. Díaz les diu només perquè són fàcils o populistes. Quant 
al creixement de Personal, s’ha de recordar que en 2005 s’han hagut d’incorporar diversos plusos, 
entre altres el d’insularitat. Diu que recordi els acord amb els sindicats, on es van aprovar 
increments salarials. Per aquests compliments, molts d’ells derivat de lleis superiors a les 
municipals, és veritat que la partida de Personal és molt gran. Diu que el Sr. Díaz agafa aquesta 
xifra i l’interpreta com que no es treu prou profit al personal que hi ha. Diu que si l’Ajuntament en el 
temps en què estam pensa que l’Ajuntament es pot gestionar amb els elements estructurals de 
quan governava el PP? Que quan varen entrar l’any 99 amb 34.000 habitants i que ara estan amb 
més. No es poden comparar coses incomparables.  
Diu que tenen projectes, els executen i els publiciten perquè tothom els conegui. Això de dir que 
gasten més sous amb publicitat que en llibres de text, això si que és quedar-se a gust, entre altres 
coses perquè els ajuntaments governats pel PP ni tan sols li dediquen sous als llibres de text. Diu 
que compari amb el que es gasta el Consell en propaganda, a veure qui gasta més. Diu que el Sr. 
Díaz fa una reflexió que li agrada, i és que no han millorat la qualitat de vida en la mateixa mesura 
que han augmentat els ingressos, i agafa com a referència el 2002. Diu que ella va entrar en 
1999, i no hi ha afirmació més falsa que la feta pel Sr. Díaz perquè encara que els falta molt per 
millorar, el que s’ha vengut treballant, el que s’ha treballat, les propostes que s’han iniciat i acabat 
des d’aquest equip de govern sí ha millorat la qualitat de vida dels ciutadans, sí que hi ha una 
correspondència entre la millora d’aquesta qualitat de vida i els ingressos.  
Diu que quant a serveis socials, diu que els compari amb altres ajuntaments. Vénen gent 
d’ajuntaments governats pel PP a aprendre com gestionar els serveis socials, i a més els va rebre 
ella mateixa i els ho va explicar. Diu que en aquest Ajuntament hi ha 11 regidors que treballen per 
treure endavant els projectes i altres 10 que únicament posen en entredit tot el que fa l’equip de 
govern. Per això diu que quan parla de feina feta parla conscientment d’equip de govern, 
d’Ajuntament. Diu que és tan il·lusa que des de 1999 encara pensa que el que ha de fer 
l’Ajuntament és defensar tots els ciutadans.  
Diu que l’Ajuntament ha apostat en matèria de Turisme per la difusió d’Eivissa com a Patrimoni de 
la Humanitat. Diu que l’oposició no ha ajudat en res, i han posat pals a les rodes. Diu que pot 
acceptar crítiques del Sr. Díaz perquè l’equip de govern no ho fa tot bé, però en aquest cas no té 
raó. 
 
S’absenta el Sr. Arabí, sent los dotze hores trenta minuts. 
 
Diu que quant a cultura, fan cultura per tota l’illa i sense ajuts d’altres institucions. Diu que quan 
parla d’ajuts no parla d’almoines sinó d’ajuts seriosos.  
Diu que el debat no és si s’executa el 90 o al 92% del pressupost, sinó que es facin coses. Diu 
que aquest equip de govern es mou, i de vegades es mou massa. Un altra exemple és el jazz, on 
tampoc han rebut ajuts. Quant al pla d’il·luminació, està aturat. Demana si l’oposició té influència a 
alguna banda on mana el PP. Diu que no pot entendre que el grup del PP digui que és el defensor 
dels interessos dels ciutadans quan es podria moure per ser-ho i no ho fan.  
Quant a inversions, enguany potser les inversions seran menors. Diu que no s’han d’agafar els 
números sinó mirar el per què. Cal tenir en compte que l’any 2005 hi havia pressupostada 
l’avinguda 8 d’agost –3 milions d’euros- i per això surt que les inversions d’enguany semblen 
menors. Diu que allò que li preocupa és que les inversions siguin les que l’Ajuntament necessita. 
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Quant a atencions protocol·làries, no pensa discutir-li. Diu que una institució que té voluntat de tal 
té protocol, i sinó diu que li pregunti al Consell. Quant a la neteja, diu que campanya més bruta 
que la del PP amb el tema de la neteja, no n’hi ha. I a més, acompanyat pel seus més il·lustres ex-
càrrecs. Diu que el discurs que ha fet el PP és el més avorrit i caciquil que s’ha sentit mai. 
Demana per què Vila és justament el municipi que no ha tengut mai una vaga de femeters, ni en 
l’estiu ni en l’hivern. Diu que per què no es fa una anàlisi més global. Diu que aquest és el discurs 
que fa que l’illa se’n vagi a fons. Diu que no hi ha propostes globals per als problemes que tenen. 
 
Torna el Sr. Arabí a les dotze hores i quaranta-cinc minuts. 
 
S’absenten la Sra. Marí Ferrer i el Sr. Juan Rubio, sent les dotze hores i quaranta minuts. 
 
Tornen la Sra. Marí Ferrer i el Sr. Juan Rubio, sent les dotze hores i cinquanta minuts. 
 
Sr. Díaz: Diu que vol cridar l’atenció de la Sra. Ferrer en el sentit que és tan regidor com ella. Diu 
que al Grup Popular li interessa el seu Ajuntament i la població. Diu que no perden el temps 
dedicant-se a criticar altres administracions. Diu que no estan aquí per fer perdre el temps als 
ciutadans. La qüestió és que les inversions no s’han complit, i dir que és l’Ajuntament que més 
compleix les inversions és fals. Diu que l’avinguda 8 d’agost porta pressupostada des de 2003. 
Diu que ara veuran si ha costat més o menys, si s’ha fet de pressa i corrent. Diu que la Sra. Ferrer 
sempre parla d’un “ex” càrrec, però la veritat és que aquest “ex” treu moltes castanyes del foc i fa 
que es posi vermella gent de l’equip de govern de l’Ajuntament. Diu que la Sra. Ferrer parla 
d’institucions que no són sensibles amb l’Ajuntament quan la veritat és que mig pressupost de 
l’Ajuntament el paga la CAIB o el Consell. Diu que l’altra dia va escoltar a algú dir que de quina 
manera es posa el Consell amb l’assumpte del PIOS, que l’única cosa que semblava interessar-li 
és recordar que no tenguin dret. Potser té a veure que hi hagi regidors de l’oposició que s’han 
mogut perquè institucions que no tenen cap obligació legal la donin. Diu que ningú li demana a la 
Sra. Ferrer que els doni les gràcies, però el que no pot fer és ficar-los el dit a l’ull dient-los que són 
idiotes.  
Diu que la neteja ja sap que no funciona, i li ha intentat dir que el grau de neteja no ha crescut en 
la mateixa mesura com ho ha fet el pressupost de neteja. Diu que la Sra. Ferrer, per justificar la 
brutor, la compara amb la d’altres llocs i el que no es pot fer és tirar pilotes fora.  
Diu que moltes coses s’han fet bé, però és que ja només faltaria que tot ho fessin malament. 
Demana a la Sra. Ferrer si recorda la reforma de l’avinguda Espanya. Encara que la va executar 
l’equip de govern la part bona se l’atribueix el Grup Popular, perquè només quan l’oposició es va 
posar pesada van acabar l’avinguda. En aquest sentit diu que és la seua obligació fer el que estan 
fent, i si fos l’únic que arriba a fer en política se sentiria molt orgullós, perquè a més el treball ben 
fet de l’oposició la dignifica.  
Quant a serveis socials, la Sra. Ferrer parla com si s’haguessin solucionat tots els problemes. 
Potser sigui un dels serveis d’aquest Ajuntament on tot ha anat relativament bé. Si se n’adona 
veurà que mai insistim massa en problemes socials perquè saben que es porten a un bon ritme, 
però pel que fa a la resta sap que tot es podria fer molt millor. Quant als darrers temes, el grup 
Popular dóna suport a allò que pensa que és bo per a la ciutat perquè ells no tenen interessos 
particulars. Diu que ells no estan aquí ni tan sols per defensar els interessos del seu partit. Diu 
que el seu objectiu és intentar tirar endavant una forma de governar i uns projectes que ells 
entenen que són els millors per als ciutadans. Diu que si entenen que el projecte que presenta 
l’equip de govern no els agrada la seua obligació és dir que no.  
Diu que quant al pressupost, demana que la Sra. Ferrer li contesti a allò que li deia a la primera 
intervenció: no han complit el pressupost amb una desviació important. Diu que el pressupost 
d’inversions és escandalosament distint, i que no li diguin ara que és el 80%, l’han complit en un 
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1/3, i per tant la qüestió és molt clara. Diu que potser l’equip de govern porta tant de temps que 
s’han oblidat d’escoltar.  
Sr. Tarrés: Diu que ell com a president no posa obstacles què es debati allò que s’hagi de debatre 
en el ple, però vol recordar-li al Sr. Díaz que avui es debat l’aprovació dels comptes. Allò que es 
debat és si l’aprovació dels comptes és el correcte o no. Diu que el Sr. Díaz sembla que això no 
ho entén i després li sap greu que li contestin allò que li contesten.  
Sr. Ferrer: Diu que si estan parlant de pressupost, el debat és molt adient perquè el pressupost 
serveix per fer realitat projectes polítics per millorar la vida de la ciutadania del municipi. Un 
pressupost no és una suma de números sinó el reflex d’un projecte polític que pretén modificar i 
canviar la vida dels ciutadans i del seu entorn. Llavors o parlen dels comptes, que són sumes i 
restes o parlen del pressupost. Diu que això darrer seria el debat l’estat del municipi però aquest 
no és el cas. Diu que gràcies per dir-li que és una líder de masses perquè és la primera vegada 
que ho diuen. Diu que a pesar que a ella li va proposar anar en llistes ERC, però recorda que és 
independent i el seu únic partit és el Pacte Progressista. Diu que és la primera vegada des de 
1999 que ha fet referència a una persona de la qual no ha dit el nom però tothom l’ha entès. Diu 
que ja es veu que els ha caigut malament, però ella entén que es pot parlar de tothom amb 
honestedat i amb educació, sobretot si participa en la vida pública. Diu que una altra cosa és la 
vida pública, però ella ha parlat de les declaracions públiques d’una persona pública que es va 
referir a aquest municipi. Diu que és veritat que va fer posar vermell a més d’una persona d’aquest 
equip de govern, però per la vergonya que li va produir per haver de sentir a una persona a la qual 
tenia en més alta estima políticament un discurs tan barat, tan insultant, tan menyspreador cap als 
ciutadans d’aquest municipi com el que va dur a terme. Diu que aquest senyor va fer acusacions 
contra aquest equip de govern i contra la gestió de l’alcalde. Diu que té tot el dret i l’obligació 
d’opinar, tal i com va fer ell. Diu que si és que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona en 
aquest municipi. Diu que el Sr. Díaz l’ha decebut molt. Diu que a aquest senyor el respecta pel 
que va significar, però la va fer posar vermella del nivell polític al que poden arribar. Diu que això 
que diu el Sr. Díaz que el pressupost d’aquest Ajuntament el paga la CAIB i el Consell Insular és 
la darrera cosa que s’esperava d’ell. Diu que si tal vegada li ha de tornar a explicar què és el 
pressupost d’aquest Ajuntament. Diu que són els darrers comptes que es porten aquesta 
legislatura i el Sr. Díaz encara no sap com es finança un Ajuntament.  
Quan diu que el grup del PP li fa un magre favor a aquest Ajuntament és perquè una vegada més 
els ho ha tornat a demostrar. Diu que l’any 2003 un company seu en un article d’opinió on 
qüestionava el dret del municipi d’Eivissa  a rebre PIOS. I ara el Sr. Díaz ho ha tornat a dir. Diu 
que això no li pot entrar dins del cap. Diu que tampoc han defensat mai la lluita d’aquest equip de 
govern perquè se li reconegui una capitalitat o almenys un tracte diferencial.  
Sra. Marí: Diu  que la Sra. Ferrer parla d’allò que no toca. Diu que en el seu programa electoral 
porten la capitalitat del municipi d’Eivissa  
Sr. Tarrés: Diu que ell mateix també li ha dit al Sr. Díaz que parla d’allò que no toca i per tant li 
hauria agraït a la Sra. Marí que s’adrecés al Sr. Díaz i li hagués dit que no parli d’allò que no toca. 
Sra. Ferrer: Diu que no sap perquè es posen tan nerviosos. Diu que ni tan sols els ha dit tot el 
que pensa i per tant millor que no l’estirin de la llengua. Diu que hi ha una  cosa que ha dit la Sra. 
Marí que té raó, i és el tema de capitalitat d’Eivissa. El que passa és que es va quedar en el 
paper, perquè després el Grup Popular no ha fet res per ajudar. Diu que clar que parla d’altres 
municipis on governa el PP, perquè ella es fixa en els altres.  
 
S’absenten els Regidors del Grup Popular sent les tretze hores i deu minuts, en mostra dels seu 
desacord amb les paraules de la Sra. Ferrer. 
 
Sra. Ferrer: Diu que no entén l’actitud del Grup Popular perquè no creu que hagi canviat el to 
habitual de seu discurs, potser tenen la sensibilitat massa a flor de pell. Diu que si critica al Grup 
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Popular és perquè la seua obligació és fer propostes a l’hora de fer el pressupost, no com fan al 
llarg de tot l’any. Diu que li encanta sentir que ho poden fer millor, perquè això vol dir que fan 
alguna cosa. Diu que el PP té a dia d’avui un gran problema. Té moltes ganes de guanyar les 
properes eleccions, però no té projecte. Diu que són incapaços de plantar-se aquí davant i dir allò 
que defensen. Potser per això estan tan nerviosos i potser per això s’han aixecat per no sentir el 
que havia de dir-los la regidora.  
Sotmeses a votació, amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro, Torres, López, 
Roldán, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer, s’acorda: 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals del Pressupost Ordinari de la Corporació de 
l'exercici 2005. 
Segon.- Aprovar definitivament els comptes anuals del Pressupost del Patronat del Museu d'Art 
Contemporani de l'exercici 2005. 
Tercer.- Aprovar definitivament els comptes anuals del Pressupost del Patronat Municipal de 
Música de l'exercici 2005. 
Quart.- Aprovar definitivament els comptes anuals del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports 
de l'exercici 2005. 
Cinquè.- Aprovar definitivament els comptes anuals del Pressupost de l'Empresa Municipal 
IMVISA de l'exercici 2005. 
 
Tornen a la Sala els Regidors del Grup Popular sent les tretze hores i dotze minuts. 
 
11è. Modificació Puntual de l’Estudi de Detall de les parcel·les 4, 6, 10, 11 i 12 de la Zona 1 + 
equipament del Polígon 16: Aprovació definitiva: 
 
Vist l’expedient per a la modificació puntual de l’Estudi de Detall de les parcel·les 4, 6, 10, 11 i 12 
de la Zona 1 + equipament del Polígon 16 promogut per Life Marina Ibiza, aprovat inicialment per 
Decret d’Alcaldia de data 26 de maig de 2006, i vistos els informes emesos per l’Arquitecte 
Assessor d’aquest Ajuntament, Víctor Beltran Roca, núm. 2397/06 de 15.09.06, així com informe 
de Secretaria General de data 20.9.06, núm. 220, es PROPOSA al Ple de la Corporació, l’adopció 
del següent ACORD: 
 PRIMER .- Estimar o desestimar les al·legacions presentades de conformitat amb l’informe 
tècnic 2173/06 que consta a l’expedient. 
 SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació puntual de l l’Estudi de Detall de les 
parcel·les 4, 6, 10, 11 i 12 de la Zona 1 + equipament del Polígon 16 promogut per Life Marina 
Ibiza, 
 TERCER.- L’acord d’aprovació definitiva haurà de ser publicat al BOIB i comunicat a la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric Artístic del Consell 
Insular d’Eivissa i Formentera. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat i havent-se 
acordat la introducció de les següents modificacions al document: 

a) Als plànols ED-05 i ED-06, eliminar les dades del total de les parcel·les A i B. 
b) Als articles 4 i 5 de les Normes Particulars, identificar els plànols que tenen caràcter 
normatiu dels que tenen caràcter  indicatiu. 

Intervencions: 
Sra. Marí: Diu que és un tema que pot semblar molt senzill, i normalment els estudis de detall ho 
són però realment no sé per quin motiu han decidit complicar-nos la vida d’aquesta manera. Diu 
que estan parlant de modificar 5 parcel·les del Passeig Marítim, ajuntant-les dos per una banda i 
dos per l’altra. Diu que el problema el troben, i diu que llegirà les al·legacions d’un arquitecte, on 
es diu que “sorprende que durante los últimos 18 meses el Ayuntamiento haya mantenido el 
criterio de que los edificios a construir en las parcelas que restan por edificar en la parcela 16 
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zona turística residencial 1 y equipamiento deban ser el resultado de aplicar el 40% de ocupación 
total máxima de la superficie real neta de las mismas obviando que todo lo construido hasta la 
fecha se ha regido por la superficie máxima de planta baja, superficie total edificable y volumen 
total edificable”. Diu en aquest cas es troben que en contra del criteri dels 18 mesos, a pesar que 
els promotors els diuen que les parcel·les són més petites del que diu el Registre i del que diu el 
Pla Parcial li mantenen l’ocupació del 42% i del 46%. Diu que si es tradueix a metres estan 
regalant 1000 escaigs metres d’edificabilitat. Diu que tenint en compte com s’està pagant el metre 
quadrat al Passeig Marítim no és un mal regal. Diu que si sempre s’hagués utilitzat el mateix criteri 
no tendrien res que dir, i diu que allò que sorprèn i que mereix explicació és que les darreres 
obres que s’han fet, algunes públiques, han obligat als promotors a aplicar els criteris del 40% en 
planta baixa, tenint en compte que estan parlant del sòl urbà més car de tot el municipi d’Eivissa i 
un dels més cars de tota Espanya.  
Diu que no entenen que en comptes de ser restrictius com han sét altres vegades, en aquest cas 
tenen tota la mànega ampla del món. Diu que creu que això mereix una explicació. Diu que no 
s’ha reduït l’edificabilitat en funció dels metres quadrats reals. Des de fa molt de temps els 
ajuntaments, el criteri que usen per donar edificabilitat a una parcel·la no és la superfície registral 
o cadastral sinó la real. Diu que l’Ajuntament d’Eivissa ho ha fet en altres casos i no ho fa en 
aquest, per la qual cosa creu que és necessària una explicació. 
 
S’absenta el Sr. Tarrés, sent les tretze hores i quinze minuts. 
 
Sr. Torres: Diu que li hauria d’explicar quina és la raó de la modificació puntual de l’Estudi de 
Detall, però veu que allò que vol la Sra. Marí és que li justifiqui un canvi de criteri o, millor dit, una 
tornada a un criteri inicial. Diu que aquest estudi estableix una ocupació mitjana per tot un polígon, 
el qual fa que algunes parcel·les tenguin una ocupació i unes altres una altra. Diu que això 
juntament amb la constatació que des d’un principi alguns solars tenien alguns metres menys de 
superfície real els va fer plantejar en un moment determinat que potser seria convenient canviar 
els criteris per solucionar aquest problema d’aquesta disfunció que hi havia en un moment 
determinat. Llavors diu que durant un temps es va adoptar aquest criteri però va arribar un 
moment que es van adonar que aplicar aquesta solució de canvi de criteris, el que provocava era 
més problemes dels que solucionava. Diu que com que amb aquest nou criteri no havien 
perjudicat a ningú, van optar per tornar al criteri inicial. Diu que no hi ha una justificació diferent a 
aquesta. Diu que de fet en l’aprovació provisional hi havia dos temes d’una certa conflictivitat, com 
era l’ocupació i el compliment de decret de capacitats. Diu que perquè no hi hagués 
susceptibilitats van demanar un informe a la CIOTHUPA per aclarir dubtes. Diu que fins ara no ha 
contestat a aquesta petició d’informe. Diu que no ha fet falta perquè aquestos dos punts es van 
retirar de la modificació puntual. Diu que per tant més clar i més puntual aquesta modificació no 
pot ser-ho. Diu que el fet que una part molt important d’aquestes al·legacions s’hagin acceptat 
dóna entendre quina és la bona voluntat de l’equip de govern per solucionar problemes.  
 
Sra. Marí: Diu que entén i respecta que a l’equip de govern els faci il·lusió que el Sr. Nouvelle hagi 
triat el municipi d’Eivissa per construir dos edificis. Diu que allò en què no pot coincidir és que 
tractin millor al Sr. Nouvelle que al Centre de Salut. Diu que justament en el cas d’una obra pública 
fan complir el 40% i ni un mil·límetre més, i en canvi quan ve el Sr. Nouvelle se li permet el 46%. 
Diu que tradueixi això a metres i a milions. Diu que ningú  d’aquest ple sap a com es vendrà el 
metre quadrat de pis en aquells edificis, però diu que saben que els actuals edificis s’estan venent 
a 6000 euros el metre quadrat. Diu que en segon lloc hi ha una qüestió que no és d’ordre menor. 
Aquell polígon és dels anys 70 i és especialment dens, on es deixen fer més altures. Demana si el 
Sr. Torres pensa que el criteri és deixar fer els edificis com més grossos possibles en comptes de 
posar una certa racionalitat aplicant el Pla Parcial. Diu que en aquest cas en el canvi de criteri fa 
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18 mesos tenien tota la raó, i s’hagués hagut de fer així des d’un bon començament. Diu que 
ignora per què no s’havia fet així. Diu que potser no està tan entregada a la causa perquè no ha 
anat a París a veure edificis del Sr. Nouvelle, però diu que creu que en qüestions com aquesta 
pequen de provincians. Diu que la llei és la mateixa i hauria de ser la mateixa per tothom. Per tant, 
diu que votaran en contra de la modificació. 
 
Sr. Torres: Diu que és problema de la Sra. Marí treure discurs polític d’allà on no n’hi ha. Quant a 
l’il·lusió que li pot provocar que el Sr. Nouvelle faci allí un edifici és la mateixa que si el fa en 
Gaudí, diu que li és totalment igual. Diu que el Centre de Salut ha fet els metres que ha demanat i 
que ha volgut, i si hagués necessitat més metres hagués tengut més metres. Diu que aquesta 
discussió ja la van tenir. Diu que el polígon al qual s’estan referint el va encetar el PP quan 
governava, per tant que no li demanin que modifiquin una cosa que el PP no va voler modificar. 
Diu que en el seu moment no hi havia perjudicats que haguessin pogut recórrer contra 
l’Ajuntament. Diu que si apliquen el mateix criteri que la Sra. Marí li vol aplicar diria que es varen 
voler afavorir els promotors en aquella època.  
 
Torna el Sr. Tarrés sent les tretze hores i trenta minuts 
 
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat, amb els vots a favor dels Srs. Tarrés, Campillo, Pizarro, 
Torres, López, Roldán, Llombard, Rubio i Sres. Costa, Mayans i Ferrer i en contra dels Srs. Arabí, 
Prats, Comas, Díaz de Entresotos, Ribas, Rodríguez i Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Domínguez i 
Fernández. 
 
 
12è. Estudi de Detall dels carrers Josep Picarol, Ramón Llull i Jacint Verdaguer d’es Puig 
des Molins. Aprovació definitiva: 
 
Vist l’expedient de l’Estudi de Detall dels carrers Josep Picarol, Ramón Llull i Jacint Verdaguer 
d’es Puig des Molins, i vistos els informes següents: 
- Informe núm. 2419/06 de l’arquitecte assessor de l’Ajuntament, Fernando Irurre, del tenor: 
“ASUNTO:  Estudio de Detalle presentado por D. Juan Riera Torres, de las calles Josep 
Picarol, Ramón Llull y Jacint Verdaguer en la zona del Puig des Molins. Informe para su 
Aprobación Definitiva 
INFORME: El Estudio de Detalle de las calles Josep Picarol, Ramón Llull y Jacint Verdaguer en la 
zona del Puig des Molins fue aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía de 7 de junio de 2006, 
BOIB Núm. 89 de 24 de junio de 2006. 
Durante el período de exposición pública no se han presentado alegaciones. 
El Estudio cumplimenta las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana en vigor, y 
se respetan las del Plan Especial de Protección del Puig des Molins, aprobado inicialmente el 2 de 
mayo de 2006, BOIB nº 69, de 11 de mayo de 2006. Dichas determinaciones son las mismas que 
regían en el momento de su Aprobación Inicial. 
Por consiguiente procede dar trámite al Estudio de Detalle para su Aprobación Definitiva.”. 
- Informe núm. 219 de Secretaria General de data 20.9.06 del tenor: “ASSUMPTE: MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE L’ESTUDI DE DETALL DELS CARRERS JOSEP PICAROL, RAMON LLULL I 
JACINT VERDAGUER A LA ZONA D’ES PUIG DES MOLINS D’EIVISSA: APROVACIÓ 
DEFINITIVA. 
Sol·licitat informe per la Regidoria d’Urbanisme en relació amb el procediment de referència, i 
vistos els informes dels Serveis Tècnics Municipals núm. 1176/06 de data 8 de maig de 2006, així 
com el núm. 2419/06 de data 19 de setembre de 2006, considerant que no figuren noves 
actuacions a l’expedient que se sotmet al Ple, procedeix l’aprovació definitiva de la Modificació 
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Puntual de l’Estudi de Detall dels carrers Josep Picarol, Ramón Llull i Jacint Verdaguer a la zona 
d’es Puig des Molins, remetent-se quant al procediment a l’informe d’aquesta Secretaria de data 5 
de juny de 2006, que obra a l’expedient.”. 
I  v ista la següent Proposta d’acord:  
“Vist l’expedient d’Estudi de Detall dels carrers Josep Picarol, Ramon  Llull i Jacint  Verdaguer d’es 
Puig des Molins, aprovat inicialmen7 de juny de 2006, i vistos els informes emesos per l’Arquitecte 
Assessor d’aquest Ajuntament, Fernando Irurre Valderrama, núm. 2419/06 de 15.09.06, així com 
informe de Secretaria General de data 20.9.06, núm. 219, es PROPOSA al Ple de la Corporació, 
l’adopció del següent ACORD: 
 PRIMER .- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Estudi de Detall dels carrers Josep Picarol, 
Ramon  Llull i Jacint  Verdaguer d’es Puig des Molins. 
 SEGON.- L’acord d’aprovació definitiva haurà de ser publicat al BOIB i comunicat a la 
Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric Artístic del Consell 
Insular d’Eivissa i Formentera.”. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, per unanimitat 
s’acorda la seua aprovació. 
 
 
13è. Mocions amb proposta d’acord: 
 No se’n presentaren. 
 
 
14è. Decrets i Comunicacions: 
 
14.1.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 15/2006, de generació de crèdits per 
ingressos, per import de QUARANTA-CINC MIL CENT UN EUROS AMB CINQUANTA CENTS 
(45.101,50 €), dins del vigent Pressupost Ordinari per a l’any 2006. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, 
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en 
l’expedient, vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les 
següents modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de les quotes de l’Escola d’Estiu i colònies 
de Joventut i subvenció del SOIB contractació 2 AODL, i pressupostàriament suposen una 
modificació de l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originant-se ingressos de la següent 
manera: 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- 
139912  39.171,00 16.446,50 55.617,50 
145112 0,00 28.655,00 28.655,00 
  --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS.............. 45.101,50 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT    TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT                   CRÈDIT 
------------------------------  -------------------- -------------- ----------- 
1216-14100 0,00 21.500,00 21.500,00 
1216-16001 0,00 7.155,00 7.155,00 
4550-22706 137.171,00 16.446,50 153.617,50 
   -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS.............................................................. 45.101,50 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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, 4 d’agost de 2006. L’ALCALDE, Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora Delegada. Davant 
meu, EL SECRETARI, Sgt.: Sofia Hernanz Costa, Secretària Acctal.”; dictaminat per la Comissió 
Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
14.2.- 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. 5/2006, per 
import de TRETZE MIL SIS-CENS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTS 
(13.682,76 €), dins del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Esports per a l’any 2006. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, 
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en 
l’expedient, vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les 
següents modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els corresponents a les quotes d’inscripció als 
programes “Aventurat a l’Estiu” i “Diverestiu”; i pressupostàriament suposen una modificació de 
l’estat d’ingressos del pressupost vigent, originant-se ingressos de la següent manera: 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ           PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- 
139900 25.921,00 8.243,00 34.164,00 
139905 9.939,00 5.439,76 15.378,76 
  --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS.......................................13.682,76 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                       TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- --------------   ----------- 
4521-14100  25.921,00 359,00 26.280,00 
4521-14101 9.939,00 1.709,00 11.648,00 
4521-16001 0,00 7.884,00 7.884,00 
4521-16002 0,00 3.730,76 3.730,76 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
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INGRESSOS.............................................................. 13.682,76 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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’agost de 2006. EL PRESIDENT, Sgt.: Roque Lopez Morcillo, President Patronat 
Esports. Davant meu, EL SECRETARI, Sgt.: José Bonet Homobono, Secretari Patronat Esports.”; 
dictaminat per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar 
assabentats. 
 
14.3.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el Text Refós de la LRHL, i d’acord amb el que es disposa en les Bases d’Execució 
del Pressupost General per a l’exercici 2005, amb aquest decret vinc en ordenar, dins del vigent 
Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent: 

M O D I F I C A C I Ó    D E    C R È D I T S 
PARTIDES A INCREMENTAR: 

  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
GRUP FUNCIÓ 1:  
1210-15100 Gratificacions Admó. General....................... 2.323,69
1212-15100 Gratificacions Informàtica............................. 136,38
1216-626 Equips informàtics Projectes Europeus........ 2.000,00
 Total Grup Funció 1...................  4.460,07  
  
GRUP FUNCIÓ 3:  
3130-625 Mobiliari i estris Benestar Social................... 5.000,00
3230-626 Equips informàtics Equal E-Crea.................. 2.500,00
 Total Grup Funció 3...................  7.500,00 
  
GRUP FUNCIÓ 4:  
433-15100 Gratificacions parcs i jardins......................... 2.960,73
 Total Grup Funció 4....................  2.960,73 
  

 
TOTAL 
INCREMENTS.............................................. 14.920,80

 

PARTIDES A MINORAR: 
  

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
GRUP FUNCIÓ 1:  
1210-120 Retribucions bàsiques personal func. Admó.General.. 2.323,69
1212-120 Retribucions bàsiques personal Informàtica................. 136,38
1216-22001 Premsa, revistes i llibres Projecte Europeus................ 2.000,00
 Total Grup Funció 1....................................  4.460,07 
  
GRUP FUNCIÓ 3:  
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3130-626 Equips informàtics Benestar Social.............................. 5.000,00
3230-22001 Material didàctic Equal E-Crea..................................... 2.500,00
 Total Grup Funció 3....................................  7.500,00 
  
GRUP FUNCIÓ 4:  
431-13000 Personal laboral neteja edificis..................................... 2.960,73
 Total Grup Funció 4....................................  2.960,73 
  
 TOTAL MINORACIONS............................................... 14.920,80

 
L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen, 
mantenint-se l’equilibri pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. Eivissa, 
29 d’agost de 2006. L’ALCALDE, P.D. Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora Delegada. En don fe, 
EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”; dictaminat per la Comissió 
Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 

 
14.4.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 17/2006, de generació de crèdits per 
ingressos, per import de DOS MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-VUIT MIL TRENTA-TRES 
EUROS AMB VINT-I-SET CENTS (2.948.033,27 €), dins del vigent Pressupost Ordinari per a l’any 
2006. 
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de l’esmentat 
Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons. 
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, 
existint evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada en 
l’expedient, vinc en aprovar l’expedient, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les 
següents modificacions: 
ESTAT D’INGRESOS: 
Els ingressos que generen els crèdits són els derivats de l’aportació de la CAIB a la Construcció 
del Centre de Salut a l’Av. 8 d’agost, i pressupostàriament suposen una modificació de l’estat 
d’ingressos del pressupost vigent, originant-se ingressos de la següent manera: 
PARTIDA INGRESSOS PREVISIÓ IMPORT DE LA TOTAL 
 INICIAL+MOD. MODIFICACIÓ             PRESSUPOST 
-------------------------------- -------------------- ---------------------- --------------------- 
175507 0,00 2.948.033,27 2.948.033,27 
                --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS................................2.948.033,27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                        TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT                    CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
412-652 0,00 2.948.033,27 2.948.033,27 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS......................................................................2.948.033,27 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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, 31 d’agost de 2006. L’ALCALDE, Sgt.: Cristina Ferrer Ferrer, Regidora Delegada. Davant 
meu, EL SECRETARI, Sgt.: Joaquim Roca Mata, Secretari Acctal.”; dictaminat per la Comissió 
Informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat s’acorda quedar assabentats. 
 
14.5.- Conforme al que estableix l’art. 42 del RD 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcalde dóna 
compte d’estar a disposició de tots els Corporatius el Llibre de Resolucions de l’Alcaldia, per al seu 
coneixement. En queden assabentats. 
 
 
15è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
15.1.- Donat compte de la Moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“MOCIÓ DE CONTROL 
 VIRTUDES MARÍ FERRER, Portaveu del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Eivissa, 
d’acord en el que estableix la Llei de Bases de Règim Local, presenten la present MOCIÓ DE 
CONTROL pel seu debat al Ple de la Corporació. 
 Des de fa anys està pendent una urgent remodelació del Port de la ciutat d’Eivissa, aquest 
estiu una vegada més s’han evidenciat els problemes que causa la càrrega i descàrrega de 
mercaderies al moll vell, els controls de seguretat, el trànsit, ... 
 Donat que des de fa mesos no tenim coneixement de com es troben les negociacions entre 
l’Ajuntament d’Eivissa, l’Autoritat Portuària i els Ministeris de Foment i Medi Ambient per 
implementar el projecte que té que solucionar la problemàtica existent a més a més de satisfer les 
demandes de l’ajuntament per que fa a la integració de la zona portuària i la ciutat. 
 Per tot això 
 DEMANAM que per part del Senyor Alcalde s’expliqui com es troba la tramitació de la 
remodelació del port d’Eivissa, quin és el timing previst per a la seva execució i quines són les 
passes pendents per fer realitat la reordenació del port d’Eivissa. 
Eivissa a 26 de setembre de 2006.”. 
Intervencions: 
Sr. Tarrés: Diu que prèvia a aquesta moció voldria dir que té un informe del Secretari de 
l’Ajuntament segons la qual tota la responsabilitat del que s’ha de parlar sobre el port d’Eivissa la 
té l’Autoritat Portuària, i per tant aquesta moció no s’hauria de tractar. Diu que això ho explica 
perquè de vegades passa que no es tracten determinades mocions a algunes institucions, però 
com que ell com a alcalde és membre del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària i ha 
tengut relacions de feines amb el seu President, llavors ell no té no té cap problema a respondre a 
les qüestions que li plantegin.  
Sra. Marí: Diu que avui fa un any que varen parlar d’aquest mateix tema i malauradament creu 
que estan en el mateix lloc, i ningú se n’alegra d’això. Diu que l’esperit de la moció és que tothom 
doni les passes necessàries perquè d’una vegada per totes reordenin el port, tenguin la Marina 
oberta a la mar, menys trànsit al Moll Vell, prendre les mesures necessàries perquè els hi serveixi 
per revitalitzar el barri de la Marina, sa Penya i Dalt Vila, no embussi més el trànsit de la ciutat, i 
per tant sigui un element que millora la qualitat de vida en comptes d’empitjorar-la. Diu que això 
per no parlar de la manca de serveis amb els quals es troba qualsevol passatger en arribar al port. 
Diu que no es poden escudar amb el tema de les competències. Diu que això als ciutadans no els 
arregla res, i a més per coherència en l’avanç de PGOU que van presentar abans de les eleccions 
pivotava el model de ciutat en la connexió port-ciutat i era el leiv-motiv de la revisió del PGOU. Diu 
que ara no es poden desentendre del futur del port. Diu que a més fa temps que l’Autoritat 
Portuària va intentar posar una grua de càrrega i descàrrega al moll industrial i l’Ajuntament s’hi va 
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oposar. Diu que en el cas del dic va passar igual: es van començar les obres quan es va signar un 
acord on un dels signants era l’Ajuntament d’Eivissa. Diu que per tant no coincideix amb el criteri 
del Sr. Secretari segons el qual el Port d’Eivissa no és competència del ple.  
Diu que demana al Sr. Alcalde que posin fil a l’agulla per acabar amb aquest tema i per tant li 
demana que li expliqui en quina fase està la tramitació. Diu que sap que la Comissió Balear de 
Medi Ambient ha informat favorablement, i fins on ells arriben saben està pendent que el Ministeri 
de Medi Ambient informi, i també que està pendent que des de l’Ajuntament doni explicacions al 
Ministeri. Diu que per tant demana quin és el calendari en què s’estan movent.  
Sr. Tarrés: Diu que vol remarcar que tothom és conscient que Autoritat Portuària, al marge de 
qualsevol conveni, pot fer les obres que vulgui al Port d’Eivissa. Diu que en el seu moment des de 
l’Ajuntament se’ls va explicar que hi havia diferents alternatives per reubicar el Port. Diu que els 
agradaven més unes que altres. Diu que finalment, després de consultar amb tècnics, es va veure 
clar que els tècnics n’apostaven per una i per tant no hi havia més a fer. En moment determinat 
els diuen que accepten la proposta que els feien. Dit això es va dir a Autoritat Portuària que 
comencés les obres quan volgués, però per una altra costat ells havien negociat la part interior del 
Port. Diu que Autoritat Portuària sempre havia acceptat que l’Ajuntament fes un estudi per poder 
invertir entre 3000 i 5000 milions per aquesta reordenació interna. Diu que quan Autoritat Portuària 
els ho digui, asseuen els tècnics i els diem on voldrien que es posi cada cosa. Diu que serà el 
moment de posar-se d’acord equip de govern i oposició i posar-se d’acord en les coses concretes 
a fer.  
Diu que hi havia un pas previ a tot això, i era fer un pla d’usos del port, i això Autoritat Portuària ho 
va dur a aprovació al darrer Consell d’Administració que hi va haver el 2 d’agost i de fet es va 
aprovar. Per tant, la següent cosa que s’ha fet és resoldre el problema plantejat per l’informe 
d’impacte ambiental que l’Ajuntament va fer quan la construcció del dic. El president de l’Autoritat 
Portuària li va demanar que com que aquest estudi es va fer en una època per una obra concreta i 
per tant s’havia de modificar. Això també està resolt. La darrera notícia és que fa cosa d’un mes el 
va tornar a trucar el president de l’Autoritat Portuària per informar-lo que haurien d’anar a Madrid a 
Ports de l’Estat, i des de llavors no ha tengut més notícies. Diu que com ha vist unes declaracions 
avui en les quals es deia que el tema estava aturat perquè l’alcalde havia de concertar una cita, 
avui mateix a cridat al president de l’Autoritat Portuària perquè ell no havia entès que hagués de 
concertar cap cita. Diu que el President li ha aclarit que havia estat capficat amb una altre tema 
però ara ja estava tot arreglat i el dia que el President arregli la cita l’avisarà per anar a Madrid.  
Sra. Marí: Diu que l’alegra molt saber que no estan igual que fa un any i per tant això és una 
excel·lent notícia per als ciutadans d’Eivissa. Justament fa un any hi havia el problema de l’informe 
d’impacte ambiental i ara veu que ja està subsanat, per tant un entrebanc menys. Diu que el tema 
del pla d’usos tampoc el coneixia i si no és revelar cap secret diu que li agradaria conèixer-lo. Diu 
que el Grup Popular ha d’insistir perquè es resolguin els problemes del municipi i en aquest sentit 
anava la seua intervenció. Diu que dins d’un Ministeri Eivissa és un element més, i per tant faran 
més cas a aquell que més els truqui a la porta.  
Diu que és un tema urgent, i si l’hem de recordar per alguna cosa ha de ser per “empipar-los”, i 
per tant tothom li agrairà que no deixi caure en l’oblit aquest problema perquè tots són conscients 
que és un problema. Diu que ja tenen prou sort que no hagin passat més coses al port en la 
situació precària en el qual es troba, però la mala imatge que van donant als turistes que vénen 
per via marítima tampoc és una qüestió d’ordre menor. Diu que ja en poden fer de campanyes i de 
coses però si després en les coses bàsiques no es fa el que es pot no estaran fent el que pertoca. 
Diu que en tot cas estan contents de les passes que s’han donat i esperen que la solució arribi 
aviat.  
Sr. Tarrés: Diu que aquest equip de govern ha actuat amb tota la responsabilitat durant aquest 
temps perquè han intentat que això s’agilitzàs. Diu que els problemes que té la ciutat, i que encara 
patiran un parell d’anys més perquè les obres duren un temps, són un gran problema per a la 
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ciutat. Diu que van arribar al govern d’aquest Ajuntament fa 7 anys i escaig i es van trobar amb el 
problema de fer l’ampliació del port i el dic. Diu que el van haver d’assumir després de donar-li 
moltes voltes perquè teòricament havia de tenir un cost, ja que eren projectes que havien de tenir 
un cost. Diu que van solventar una passa i ara és dolent que es doni la sensació al carrer que les 
obres no es fan per la via de contar que això no es fa perquè l’Ajuntament hi està en contra, sense 
ser veritat. Diu que voldria demanar al Grup Popular que un dia es reunissin amb el President de 
l’Autoritat Portuària i li preguntassin quina ha estat l’actitud de l’Ajuntament d’Eivissa. Diu que està 
convençut que els dirà que l’Ajuntament ha actuat amb tota la responsabilitat possible, perquè són 
temes prou delicats. Diu que qui marca el ritme és l’Autoritat Portuària. Diu que el President de 
l’Autoritat Portuària ha tengut tot el recolzament amb allò que li ha demanat a l’Ajuntament, i que 
continua quedant a la seua disposició per tot allò que necessiti.  
 
15.2.- Donat compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“MOCIÓ DE CONTROL 
 ANTONIO PRATS COSTA, Regidor del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Eivissa, 
d’acord en el que estableix la Llei de Bases de Règim Local, presenten la present MOCIÖ DE 
CONTROL pel seu debat al Ple de la Corporació. 
 La construcció d’una nova depurador a la ciutat d’Eivissa és una de les necessitats més 
apremiants que tenim en aquest moment. Des de fa anys el Ministeri de Medi Ambient va declarar 
aquesta obra d’interès general, finançant la seva construcció, per tant el que ens queda en aquest 
moment és proposar al Ministeri la ubicació desitjada per l’Ajuntament d’Eivissa. 
 L’Ajuntament d’Eivissa ha manifestat que les ubicacions proposades als Ministeris 
(Defensa, Medi Ambient) fora del nostre municipi (Sa Coma, S’Espartar) han estat rebutjades per 
aquestos. 
 La proposta efectuada al Ministeri de Medi Ambient en el mes d’agost de 2006 per part de 
l’Ajuntament de situar la depuradora als voltants de l’actual creiem que no és una bona solució si 
no que és el lloc que més molèsties causa als ciutadans d’Eivissa. 
 Per tot això; 
 SOL·LICITA.- Que el Sr. Alcalde informi al Ple de la Corporació quins solars s’han ofertat al 
Ministeri de Medi Ambient, facilitant còpia de l’ofici de remissió de la proposta, quins han estat els 
motius pels quals el Ministeri de Medi Ambient o altres Ministeris han rebutjat les propostes. 
Quines actuacions pensar dur a terme l’Ajuntament d’Eivissa per tal de garantir la prompta 
construcció de la depuradora de la nostra ciutat. 
Eivissa a 25 de setembre de 2006 
EXCM. SR.ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.”. 
Intervencions: 
Sr. Prats: Diu que la construcció d’una nova depuradora a la ciutat d’Eivissa és una de les 
necessitats més urgents que pot haver-hi en el tema d’infraestructures. Ja fa uns anys el Ministeri 
de Medi Ambient va declarar aquesta obra dins dels pressupostos com d’interès general, per la 
qual cosa es creava el finançament de la seua construcció i per tant ara només quedava proposar 
la ubicació de la depuradora. Diu que l’Ajuntament ha vengut manifestant que les ubicacions 
proposades fora del municipi d’Eivissa –sa Coma i s’Espartar- han estat sempre rebutjades pel 
Ministeri de Defensa i de Medi Ambient. Diu que el Grup Popular entén que la proposta efectuada 
d’ubicar la nova depuradora a un solar devora l’actual no és una bona solució, sinó que és un dels 
llocs on podria causar més molèsties. Diu que en aquesta moció sol·liciten al Sr. Alcalde que els 
informi de quins solars s’han ofertat, que es faciliti còpia de la remissió d’aquestes propostes, que 
digui per quins motius el Ministeri de Medi Ambient han rebutjat aquestes propostes, que els hi 
facilitin còpies d’aquest escrits i que expliqui les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament 
d’Eivissa per tal de garantir la construcció de la depuradora.  
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Sr. Tarrés: Diu que li ho posa difícil per una raó molt senzilla. Diu que el Sr. Prats ha vengut aquí, 
ha llegit la moció i ha fet un discurs que comparteix totalment. Diu que allò que es diu de portes 
enfora al que després es llegeix no és el mateix. Diu que li plantejarà al Sr. Prats la qüestió a 
l’inversa i per tant vol preguntar-li si el Grup Popular té cap proposta per ubicar la depuradora. Diu 
que el Sr. Prats li contesta que qui governa és el grup del Pacte, i per tant pensa que la trampa 
està aquí. Diu que el Sr. Prats li demana que li faci arribar la documentació. Diu que ho farà i fins i 
tot li reconeixerà alguna mancança. Diu que la primera és que en una proposta que se’ls fa en un 
moment els proposen que ubiquin la depuradora a un solar de sa Coma. Diu que això va passar fa 
un any. En aquell moment el director d’Infraestructures de la defensa és el senyor Mesquida. Diu 
que en aquell moment van parlar i l’endemà el Sr. Mesquida el va trucar per dir-li que no podia ser 
en tractar-se d’uns terrenys de reserva de l’OTAN, i no es poden tocar. Diu que el seu defecte és 
no haver-li demanat la resposta per escrit. Diu que torna a preguntar-li al Sr. Prats, i la pregunta si 
pensa que algú li ha oferit a l’Ajuntament el solar de s’Espartar. Diu que no hi cap document 
oferint-los el solar, simplement se’ls hi va oferir de paraula i a partir d’aquí l’Ajuntament va fer les 
gestions que tocaven. Diu que després els passarà còpia de la carta que van remetre al Govern 
Balear informant-los de l’oferiment del solar de s’Espartar. Diu que de tota manera abans voldria 
llegir una carta que van rebre a l’Ajuntament el mes d’agost per part del Conseller de Medi 
Ambient. En el primer punt diu “vol recordar que en cap moment del procés de negociacions que 
han mantingut sobre aquest tema el Conseller de Medi Ambient ha suggerit ni proposat un solar 
específic per acollir la nova EDAR.” És a dir, el Conseller de Medi Ambient mai ha proposat un lloc 
específic. Diu que a ell li consta que sí havia proposat una ubicació però él cas és que això és el 
que hi ha per escrit. Diu que “com vostè recordarà al llarg dels dos darrers anys i mig s’han 
estudiat moltes possibles alternatives com a ubicació de l’estació depuradora. En concret, ses 
Fontallenes, la serra des Collet o la Serra Grossa, presentant totes elles els mateixos 
inconvenients; és a dir, ser una zona LIC, comptar amb altures superiors als 100 metres i 
pertànyer a un altre municipi, en concret el de Sant Antoni.” Diu que davant aquest punt, diu que 
no li preguntarà al Sr. Prats què faria ell, perquè li dirà que això es responsabilitat de l’equip de 
govern. Diu que a ells que ningú els demani que expropiïn o facin damunt de solars d’altres 
municipis, però hi ha algun moment que algú els diu que perquè no es fa a tal banda, i llavors se’ls 
ha de dir que aquest lloc presenta inconvenients, perquè ells quan van a Madrid, es reuneixen 
amb el director general d’aigües, amb el subdirector gral. d’Infrastructures i es posen la mà al cap 
amb les propostes que se’ls diuen. Diu que de totes maneres van afegir que si ho volien fer a qui 
toca fer la tramitació és a la Conselleria de Medi Ambient del Govern. Diu que millor no detallar 
massa  quina va ser la resposta posterior del Govern balear, però els van venir a dir que això era 
responsabilitat de l’Ajuntament, i que la colocassin allà on volguessin.  
Diu que davant aquesta situació l’equip de govern es va preguntar què havien de fer després de 
parlar amb els tècnics. Poc o molt, l’estació depuradora actual rep aigües d’altres ajuntaments. Si 
entén que aquest volum d’aigua arriba al 15% ha d’entendre que això és un problema 
supramunicipal, ja ho han dit moltes vegades. Diu que si aquest ple s’hagués produït una setmana 
abans, segurament li haurien tornat a dir que ho arregli l’Ajuntament perquè és problema seu, però 
resulta que ahir li va arribar una carta des del Consell convidant-lo a participar en una reunió amb 
tots els alcaldes dels ajuntaments afectats per arreglar la problemàtica de la depuradora. Diu que 
molt bé pel president del Consell, i que per descomptat que hi aniran, però també vol fer constar 
que això no és un problema només de Vila, i està segur que això ho saben perfectament dins del 
Grup Popular i que ho tendran en compte. Diu que ell no és gaire ambiciós en política i per tant 
quan algú li escriu articles d’opinió en segons quin to no té massa per costum contestar. Si han de 
polemitzar millor fer-ho al ple, però quan llegeix que li diuen que això ho ha d’arreglar ell perquè si 
no és un inútil i coses semblants, això ho troba fora de lloc; qui escriu això hauria de tenir una 
mica de responsabilitat i fer una proposta. Si haguessin de marcar un terreny dins del municipi que 
compleixi els mínims de distància respecte dels nuclis de població, no hi cap proposta possible 
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que ho compleixi. Hi havia una proposta que era Cas Mut. Però aquesta proposta sempre la varen 
rebutjar perquè, d’acord amb el que deien els tècnics, el lloc més allunyat de la població eren 800 
metres a una cota de 100 metres. Diu que la proposta que estava més prop eren 250 metres de 
l’hospital de Can Misses.  
Per acabar, vol recordar que a les primeres reunions es van reunir els tècnics i van proposar un 
lloc. El que passa és que va sortir un terreny que políticament no convenia. Un Ajuntament en un 
moment determinat va dir que no la volia. Per tant, malament van començar. Diu que no donarà 
més dades ni noms perquè no li sembla ètic posar-se a criticar un altre Ajuntament. Com també és 
cert que un altre Ajuntament, amb una altra proposta damunt la taula, el president del Consell li 
diu que la proposta potser era bona, però què passa si li diuen que no, o si s’ha d’expropiar. Ell, 
com alcalde, li va assegurar que de la seua boca mai no sortiria res. El president del Consell es va 
portar perfectament, va fer les gestions i li va dir que no podia ser. Com aquest problema no el pot 
arreglar l’Ajuntament d’Eivissa sinó una institució supramunicipal, ell com a alcalde ha callat i no 
ha dit res, per sentit de la responsabilitat. Diu finalment que seria molt trist que d’aquí vint anys 
encara estiguessin atribuint-se les culpes d’un problema que segueix sense solucionar-se.  
Sr. Prats: Diu que potser ara li tocaria a ell renyar-lo, igual que abans el Sr. Tarrés renyava al Sr. 
Díaz, per contestar coses que no se li havien demanat. Diu que ell simplement demanava còpia 
de les gestions realitzades. Diu que els hi ha fet un sermó i ha vengut amb  l’actitud que 
lamentablement té l’equip de govern des que a les passades eleccions el Partit Popular va 
guanyar a tots llocs excepte, a aquest Ajuntament, que és la del victimisme. Diu que ha dit una 
cosa que sí és veritat i és quan ha parlat del conveni. El Sr. Tarrés va dir que ell es comprometia a 
buscar el terreny. Si ell com alcalde d’aquest Ajuntament hauria d’haver mirat si tenia o no solar o 
si podia ubicar o no al municipi la depuradora. Quan va comprometre’s a buscar el terreny va ser 
ell tot sol i ningú el va obligar. Diu que per endavant ja li pot dir que ell no té cap solar, i que per 
altra banda, el Grup Popular està a l’oposició i per tant a qui li toca tal vegada tallar la cinta és a 
l’equip de govern. Per tant és el Sr. Alcalde qui té la responsabilitat. El Sr. Tarrés li ha dit que li 
donarà documents, però no tots, que al tema de sa Coma les converses van ser telefòniques. Diu 
que el que passa és que això és la forma de parlar de dos amics però quan es parla entre 
institucions si no hi ha res per escrit queda a l’oblit. Per tant el que sí li demanarien és que a partir 
d’ara totes les negociacions es facin amb documentació per escrit perquè si no no es poden fiar.  
Quant a la ubicació de la depuradora, és cert que rep aigües d’altres municipis i en aquest sentit li 
pot recordar que la depuradora està ubicada a Santa Eulària. Diu que això ja ho sap i que 
realment amb el tema de la depuradora l’única cosa que ha demostrat l’alcalde és una ineficàcia 
completa. No veuen que sigui capaç d’arribar a una solució, i amb l’única cosa amb què estan 
contents és que, pel que ara han sabut, el Consell convocarà a una reunió als batles per buscar 
una solució. Diu que això no eximeix al Sr. Tarrés de la seua responsabilitat, i que per tant ha de 
continuar buscant un solar per a la depuradora, independentment del que faci el Consell.  
Després els ha citat un parell de zones, i ha dit que no servien perquè no complien les distàncies. 
Demana si potser és que la zona que proposen ara no es troba a pocs metres del centre de Salut. 
Diu que si la zona de Cas Mut no els agradava perquè estava massa prop d’un hospital, llavors els 
diu el mateix d’abans, o si potser tenen preferències per un barri respecte d’altres.  
Diu que realment que ell no ve a crear problemes. El mateix que planteja en aquesta moció ja li va 
demanar per escrit fa un parell de setmanes i que si li haguessin contestat aquesta moció no 
hagués fet falta.  
Sr. Tarrés: Diu que espera i desitja que d’aquí uns mesos, quan es facin les llistes del Partit 
Popular per a les properes eleccions li donin un lloc destacat, ja que allò que no té defensa el Sr. 
Prats intenta defensar-ho. No pot entendre que el Sr. Prats li digui que la depuradora és el seu 
problema i que ningú l’ha eximit de buscar un solar. Quan ell era petit sempre li contaven la 
mateixa història, i era que n’hi havia un que era tan mentider, tan mentider que sempre coses de 
l’Escorxador, i un dia li varen preguntar si havia vist que havien dut un porc que pesava 500 
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quilos, i a pesar que era ell mateix qui ho havia anat contant va sortir corrents a veure si era 
veritat. Diu que al Sr. Prats potser li passa el mateix, que es creu les seues pròpies mentides. Diu 
que el que hi ha és ineficàcia i ineptitud per fer oposició. Si l’actual depuradora està fora de Vila és 
perquè no hi cabia dins del municipi. Si el Sr. Prats no té explicacions per dir què va passar anys 
enrera, difícilment les tendrà per explicar el que passarà d’aquí endavant. Les gestions que havia 
de fer l’equip de govern s’han fet, i el Sr. Prats hauria de saber que el conveni era entre la 
Conselleria i el Ministeri de Medi Ambient. Si el Sr. Prats no sap perquè aquestes reunions no 
varen anar endavant és perquè no estudia, perquè no es prepara els temes abans de venir aquí, 
perquè és una vergonya que qualsevol cosa que li diguin que digui, ell s’hi presti. Diu que la reunió 
es va rompre perquè hi havia un dels membres de la Comissió amb el qual ningú s’hi podia 
entendre. Diu que per això la Comissió es va rompre. 
Diu que abans li ha dit que estava molt content per la reunió que hi haurà al Consell, però el que 
no havia volgut dir abans és que aquesta reunió hauria d’haver tengut lloc fa tres anys i mig. Ell 
busca que les coses siguin el més ràpid i més transparents possibles, però això només pot ser 
quan tothom vol, i el Sr. Prats no vol, senzillament perquè no es preocupa de saber-ne. Diu que ve 
aquí a preguntar però no es creu les seues contestacions. 
Sr. Marí: Diu que avui el Sr. Alcalde s’ha equivocat. Diu que ni el Sr. Prats és el seu alumne 
perquè li demani la lliçó, l’insulti i es comporti com ho ha fet avui, d’una manera totalment indigne 
tractant-se d’un alcalde. Li prega que estaria molt bé que retiràs les paraules que ha dit. Diu que li 
demanaria un mínim de respecte cap als regidors que no tenen la facultat de parlar tot el temps 
que vulguin. Diu que si es dedica a fer preguntes, llavors almenys que doni torns incidentals, 
perquè parlar tot sol és molt bo de fer. Diu que li contarà una anècdota: el president Cañellas li va 
contar una vegada que va arribar a casa seua i es va trobar que hi havia en Felipe González 
parlant per la televisió. Contava que va acabar havent d’apagar el televisor perquè ja se’l 
començava a creure. Diu que amb Sr. Tarrés a ella li passa el mateix.  
Sr. Tarrés: Diu que si li ha dit al Sr. Prats alguna cosa que l’ha ofès li demana perdó, i li torna a dir 
que si vol col·laborar amb alguna cosa té les portes obertes. 
 
 
16è. Precs i preguntes: 
 
16.1.- Pregunta escrita del Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 

“Ilmo.Sr. 
PREGUNTA QUE FORMULA EL CONCEJAL TONI PRATS PARA SER 

CONTESTADA POR ESCRITO EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA 
CORPORACIÓN 

Toni Prats Costa, Regidor de esta Corporación, adscrito al Grupo Municipal Popular formular la 
siguiente cuestión: 
Solicitamos al concejal responsable del área: 
- conocer el número de trabajadores, operarios de limpieza viaria, dependientes del Ayuntamiento 
de Eivissa. 
- conocer el número de estos operarios de limpieza que han estado de vacaciones entre los 
meses de junio a septiembre de 2006. 
- copia de los TC1 y TC2 de los años 2005-2006 de la empresa concesionaria de limpieza y 
recogida de basura CESPA. 
 Fdo. Toni Prats Costa 
Eivissa, 12 de septiembre de 2006.”. 
Per part del Sr. Rubio es fa entrega de la contestació escrita, del tenor literal següent: 

RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL CONCEJAL TONI 
PRATS PARA SER CONTESTADA EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
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DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 
- Número de trabajadores, operarios de limpieza viaria, dependientes del Ayuntamiento 
de Eivissa. 

Número de operarios de Limpieza viaria: 
Temporada baja: Total 49 operarios de LV: 
24 sectores de limpieza viaria 
3 barredoras 
1 baldeo Mecánico 
2 baldeo Mixto 
4 peones recoge papeleras 
1 Fregadora 
1 repaso tarde 
6 peones brigada 
5 peones baldeo 
2 capataces 
Temporada alta: Total 64 operarios de LV 
4 peones playas 
11 peones refuerzo LV 
- Número de operarios de limpieza que han estado de vacaciones entre los meses de 
junio a septiembre de 2006 
Del 15 de Mayo al 20 de junio: 
- 2 conductores 
- 1 peón de recogida 
- 2 peones especialistas 
- 3 peones de limpieza 
Del 21 de junio al 23 de julio: Total 7 operarios 
- 1 conductor 
- 1 peón de recogida 
- 1 peón especialista 
- 4 peones de limpieza 
Del 23 de julio al 8 de agosto: No se han concedido vacaciones 
Del 9 de agosto al 10 de septiembre: 8 operarios 
- 1 conductor 
- 1 peón de recogida 
- 3 peones especialistas 
- 3 peones de limpieza 
Del 11 de septiembre al 17 de octubre: 8 operarios 
- 2 conductores 
- 1 peón de recogida 
- 2 peones especialistas 
- 3 peones de limpieza 
- Copia de los TC1 y TC2 de los años 2005-2006 de la empresa concesionaria de 
limpieza y recogida de basura CESPA 
Se adjunta copia de los TC1 y TC2 solicitados. 

Eivissa, 28 de setiembre de 2006 
EL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE 
Fdo.: Juan Rubio Córdoba.”. 
 
16.2.- Pregunta escrita del Grup Municipal Popular, del tenor literal següent: 
“JUAN JOSÉ RIBAS MÉNDEZ, en representación del Grupo Municipal Popular, 
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SOLICITA: 
Que en el próximo pleno de la Corporación se dé respuesta por escrito a las siguientes peticiones 
formuladas por el Partido Popular: 

- Se dé cuenta de la relación de gastos e ingresos de la Feria Andaluza 2006. 
- Conocer qué aportación económica o de otro tipo hacen a la Feria Andaluza las firmas 

comerciales PEPSI y CRUZCAMPO. 
Eivissa, a 12 de septiembre de 2006. 
EXC. AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA.”. 
 
Contestació escrita, del tenor literal següent: 
“Resposta a la pregunta formulada pel regidor Juan José Ribas Méndez amb registre 
d’entrada 20.965: 

- A dia d’avui, encara no es disposa de tota la informació de despeses i ingressos 
sol·licitada, per la qual costa no es pot facilitar. Es farà quan sigui possible. 

- Cruzcampo no fa cap aportació, sí la Pepsi i Cervezas Damm. Aquestes dues firmes 
comercials no fan cap aportació econòmica sinó que col·laboren en actes organitzats per 
l’Ajuntament d’Eivissa facilitant productes fins a un màxim de 1.800 euros anuals. 

Roque López, 
Regidor de Promoció Social i Comercial de l’Ajuntament d’Eivissa. 
Eivisa, 27 de setembre de 2006.”. 
 
16.3.- Sra. Marí: Quines activitats pròximes hi ha previstes amb motiu de l’any Portmany? 
 
Sra. Costa: Diu que s’està fent el que estava previst a la programació. Aquest mateix matí han 
presentat la inciativa consistent en una exposició d’homenatge sorgida de l’Associació d’Artistes 
Visuals d’Eivissa i Formentera. Diu que era lògic que convidassin als artistes a expressar 
artístiticament un homenatge a Portmany, i aquesta és l’activitat més immediata que hi ha.  
 
16.4.- Sr. Arabí: Diu que té unes preguntes referides a una parcel·la de l’UA 12, concretament 
d’una parcel·la que van informar al Consell on s’havia portat a terme una explanació d’una part de 
terreny sense permís de l’Ajuntament. Diu que curiosament aquesta parcel·lació era propietat de 
l’Ajuntament. Diu que es va tapar un tros de canal i s’hi troba instal·lada una tanca publicitària. La 
pregunta és quines actuacions s’han dut a terme per a la subsanació del tram de canal que va 
quedar enterrat, si la tanca publicitària té la corresponent autorització de l’Ajuntament i després si 
l’Ajuntament obté algun tipus d’ingressos per tenir allà aquesta tanca. 
 
Sr. Torres: Diu que li contestarà per escrit, ja que la pregunta és molt extensa. Diu que només vol 
puntualitzar que aquí l’Ajuntament hi té una responsabilitat, perquè està dins del municipi. Diu que 
el solar no és propietat de l’Ajuntament sinó que ho serà des del moment que s’executi el projecte 
d’urbanització. Diu que per una altra banda en aquest espai el Consell també hi té una 
responsabilitat ja que hi ha una figura de protecció que li correspon mantenir i conservar al 
Consell.  
 
16.5.- Sra. Domínguez: Diu que fa uns dies, a rel dels problemes amb els taxis, el Sr. Campillo va 
fer unes manifestacions on deia que part del problema dels taxis podria venir dels embussos a la 
ciutat. Diu que va dir que per pal·liar això s’habilitarien carrils de taxis i d’autobusos. La pregunta 
és com farà això al municipi. 
 
Sr. Campillo: Diu que en aquestes declaracions va dir que el problema no només era la falta de 
taxis, sinó l’augment de circulació, les obres a les carreteres, etc. Diu que com que a la Mesa del 
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Taxi hi ha la Policia Local, es va acordar començar a estudiar fer un carril de servei públic per a 
autobusos i taxis. Encara no han començat a desenvolupar aquesta qüestió, i que intentaran crear 
un carrer de fluxe perquè els autobusos i els taxis puguin entrar i sortir a la ciutat. Diu que quan 
això arribi a mans dels tècnics la proposta es pot veure enriquida, potser amb un carril-bici.  
 
16.6.- Sr. Prats: Diu que té una sèrie de preguntes sobre les obres al carrers Pereyra i Morante. 
En primer lloc, li fa el prec al Sr. Roldán perquè les mesures de seguretat d’aquesta obra siguin les 
que han de ser, ja que dins del pressupost hi ha 10.000 euros a la seguretat i només hi ha quatre 
taulons a terra. Pregunta que ja que és una obra a la via pública, vol preguntar quines actuacions 
ha dut a terme l’equip de govern per minimitzar les remors produïdes, d’acord amb l’ordenança de 
medi ambient que hi ha aprovada. Demana que se li passi còpia de l’estudi d’incidència acústica 
per a aquesta obra. Demana si l’Ajuntament dins d’aquesta obra ha promogut la maquinària, 
l’equip i el paviment de baixa emissió acústica tal i com es preveu a l’article 39 de la citada 
ordenança.  
 
Sr. Roldán: Diu que no vol estendre’s massa, però tampoc vol dir-li mentider. Li mostra unes fotos 
respecte de les quals li diu que només hi ha un tauló. Hi ha taulons i tanques perquè la gent pugui 
accedir a les seues cases. Diu que quan va veure les declaracions que va fer el Sr. Prats a la 
premsa va pensar que si això era cert s’havien de fer coses per posar-hi remei i hi van anar dos 
tècnics de la casa per veure si era cert. El tècnic Ricardo Montesa diu en el seu informe que “las 
obras que se están ejecutando en la zona des Pratet se encuentran en correcto estado 
cumpliendo lo dispuesto en el plan de seguridad, vallando las zanjas ejecutadas y colocando 
medios para poder acceder a viviendas y locales”. Diu que per tant, el que ha de fer el SR. Prats 
és quan digui alguna cosa informar-sen, ja que li ha donat l’oportunitat, li recorda que el Sr. Prats i 
la seua companya van dir en unes declaracions a la premsa que ell, com a regidor d’Obres i 
l’alcalde, putejaven els vesins des Pratet. Diu que s’ha pres la molèstia de buscar què significa 
“putear”, perquè potser també haurien de retirar aquestes paraules. Diu que li ha preguntat al Sr. 
Alcalde si ell ha fet alguna d’aquestes coses que diu el diccionari, i li ha dit que tampoc, així que 
espera que qui ha dit aquestes paraules les retiri. 
 
Sra. Marí: Diu que reconeix que ho va dir. Diu que potser a partir d’ara anirà amb el diccionari sota 
el braç. Demana disculpes si l’ha ofès.  
 
Sr. Prats: Diu que ell s’informa i a més com que té una càmera de fotos i va fer fotos del lloc en 
qüestió. Diu que després les hi passarà, i podrà veure que els taulons i les passarel·les van 
aparèixer després.  
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les catorze hores i quaranta-cinc minuts 
del dia, de la qual se n’estén la present Acta que consta de trenta-sis folis que, amb mi el 
Secretari, firmen tots els assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
 
 


