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1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
2n. Informe d’aprovació de factures. 
3r. Resolució expedient sancionador llicència de funcionament planta de ciment i grava. 
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER ORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2006. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcalde-President: 
 
Sr. Xico Tarres Marí 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Pedro Campillo Anton 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sra. Lurdes Costa Torres 
Sr. Roque López Morcillo 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Antonio Roldán Tenllado 
Sr. Leopold Llombart Bordero 
Sr. Vicente Torres Ramón 
Sra. Cristina Ferrer Ferrer 
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 
Sr. Mario Añibarro Juan 
 
 

ACTA NÚM. 16/06 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les dotze hores del dia vint-i-cinc d’octubre 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. 
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 Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu. 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA 
 

 El Sr. Alcalde diu que aquest Ple és especial, ja que el Grup Popular ha impugnat la 
convocatòria per considerar que el Ple ha estat mal convocat. Avui mateix se’ls ha notificat el 
Decret d’Alcaldia desestimant la impugnació, per la qual cosa se celebrarà el Ple. 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 
 
 No s’aprova l’Acta de la sessió anterior, per no estar encara entregada als Srs. Regidors. 
 
 
2n. Informe d’aprovació de factures: 
 
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. 

Vistas las facturas remitidas por la Concejalía de Medio Ambiente correspondientes, todas 
ellas, a trabajos de limpieza de retirada de algas en las playas del municipio durante el año 
2006, 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 
06IB00065 CESPA SA...............................  1.587,98 
06IB00062 CESPA SA...............................  5.862,96 
06IB00064 CESPA SA...............................  12.696,46 
06IB00080 CESPA SA...............................  7.333,63 
06IB00079 CESPA SA...............................  7.311,28 
06IB00104 CESPA SA...............................  1.685,91 
06IB00102 CESPA SA...............................  1.922,67 
06IB00103 CESPA SA...............................  1.947,75 
06IB00084 CESPA SA...............................  8.656,67 
ATENDIDO que las citadas facturas superan en su conjunto 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, 
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INFORMA: 
PRIMERO.- No le consta a esta Intervención Municipal que se hubiera incoado en su 
momento expediente de contratación por los servicios que se indican. 
Se acredita con las firmas del técnico competente y del Concejal correspondiente,  que los 
servicios, 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 la partida 442-22700 “Limpieza y aseo 
basuras y limpieza viaria” del Presupuesto Ordinario vigente, 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 18 d’octubre de 2006. EL INTERVENTOR, Fdo.: Mario Añibarro Juan, 
Interventor Acctal.”; dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Economia i 
Hisenda, per unanimitat dels assistents s’acorda l’aprovació de les factures detallades. 
 
 
3r. Resolució expedient sancionador llicència de funcionament planta de ciment i grava: 
 
Donat compte de l’expedient sancionador contra el Sr. Matías Arrom Bibiloni, i vist l’informe-
proposta del tenor literal següent: 
“ASSUMPTE: EXPEDIENT SANCIONADOR CONTRA EL SR. MATÍAS ARROM BIBILONI, 
PER INSTAL.LACIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA PLANTA DE CIMENT I GRAVA SENSE 
LLICÈNCIA MUNICIPAL A CTRA. SANT ANTONI, KM 1,6. (EIVISSA) 
En data 30 de gener de 2006 fou presentada davant aquest Ajuntament escrit de denúncia, 
amb número de Registre d’Entrada 1968, formulat per l’entitat COBEGA S A, contra la Planta 
de Ciment i Grava, instal·lada a Ctra. Sant Antoni, Km 1,6 , al qual argumenta que  el 
funcionament de dita planta els causa perjudici. 
A la vista de l’esmentada denúncia, la Regidoria de Medi Ambient va realitzar una primera 
inspecció i va emetre el corresponent informe;   així mateix,  va sol·licitar una segona 
inspecció a la Unitat de Medi Ambient (UMA) de la Policia Local, la qual fou realitzada, en data 
10 de febrer d’enguany, per l’agent C.P. 190 i per l’enginyer tècnic de la Regidoria de Medi 
Ambient, de la qual van emetre el corresponent informe. 
Dels informes a dalt esmentats se’n desprèn que a més de les molèsties causades a l’entitat 
denunciant per la pols i la remor, l’activitat que desenvolupa la planta de ciment i grava, 
situada a Ctra. Sant Antoni, km 1,6 Segon Cinturó de Ronda, d’aquest terme municipal, no 
gaudeix de l’oportuna llicència d’ instal·lació  i funcionament. 
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Així, arran a la denúncia presentada i a les inspeccions realitzades, i atès que no disposa de 
la preceptiva llicència de funcionament, la qual cosa és un fet constitutiu d’infracció als 
articles16 i 30.1  de la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria d’ activitats classificades  i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de 
les infraccions i sancions i a l’empara de l’article 51 de l’esmentada Llei, així com, de l’article 
15 del R.D. 1398, de 4 d’agost, Reglament del Procediment per l’Exercici de la Potestat 
Sancionadora, es va atorgar a  Matias Arrom Bibiloni (MAB) un termini de cinc dies per 
acreditar la legalitat de l’activitat que desenvolupava a la Planta de Ciment i Grava, situada a 
Ctra. Sant Antoni, km 1,6. 
Esgotat el termini concedit a l’efecte sense haver-se acreditat la legalitat de l’activitat, es va 
procedir a ordenar, com a mesura cautelar, la paralització i clausura de l’activitat i de les 
instal·lacions de la Planta de Ciment i Grava, situada a Ctra. Sant Antoni, Km 1,7, i es va 
procedir a la incoació de l’oportú expedient sancionador. 
Per Resolució d’Alcaldia de data 03 d’abril de 2006 es va incoar l’oportú expedient 
sancionador contra Matias Arrom Bibiloni (MAB), en qualitat de presumpte responsable d’una 
infracció a l’article 16 de la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als 
Consells Insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del 
procediment i de les infraccions i sancions, tipificada a l’article 48.2 de la mateixa llei i 
qualificada com a : GREU. 
L’expedient sancionador va ser degudament notificat a l’inculpat, el qual va presentar 
al·legacions contra la resolució d’inici, així com contra la proposta de resolució emesa en data 
11 d’agost de 2006, a les quals argumenta, 
1r. Que l’al·legant que no és el responsable de la instal·lació i funcionament de la Planta de 
Ciment i Grava. 
2n.  Falta de motivació a l’acord d’inici i pràctica defectuosa de la notificació de la resolució 
d’inici. 
3r. Que els fets no han quedat provats en base a la denúncia interposada, ni a l’informe emès 
per la Policia Local. 
Examinades les al·legacions presentades pel Sr. Matias Arrom Bibiloni, en data 24 d’abril 
(R.E. 9488) i 15 de setembre (R.E. 21303), vist l’informe jurídic emès per la Lletrada 
Municipal, Sofía Hernanz i la resta de la documentació de l’expedient, a parer de la funcionària 
que subscriu,  escau desestimar-les en base a les següents consideracions,  
PRIMER.-  En data 04 de maig de 2005, Matias Arrom Bibiloni (MAB) va sol·licitar llicència 
d’instal·lació d’una planta de ciment i grava  i, en data, 31 de maig de 2005, mitjançant escrit 
del Departament de Llicències d’obertura (notificat el 8 de juny) es dóna trasllat a l’interessat 
d’informe dels Serveis Tècnics Municipals, on se li requereix que aporti documentació, baix 
advertiment de caducitat de l’expedient transcorregut el termini de tres mesos. 
En data 30 de gener de 2006, l’entitat Cobega, S.A. presenta escrit denúncia davant aquest 
Ajuntament contra l’esmentada planta pels danys i perjudici que li ocasiona l’activitat com a 
conseqüència de l’emissió de pols i materials contaminats. 
Així, arran a la denúncia i a la inspecció ocular realitzada per la Unitat de Medi Ambient de la 
Policia Local, en data 20 de febrer /06, es  notifica el Decret d’Alcaldia de data 16 de febrer, 
pel qual se’ls atorga un termini de cinc dies per acreditar la legalitat de l’activitat.  La notificació 
es practica a la instal·lació de la planta de ciment i grava (Ctra. Sant Antoni, Km 1,6) al Sr. 
Matias Arrom Quetglas, el qual signa aquesta com a encarregat. Així mateix, la notificació de 
l’ordre de paralització, es va practicar el dia 28 de febrer, al Sr. Antonio Comas Villalonga, el 
qual signa com a encarregat de la Planta de Ciment de l’entitat MAB. 
Tota vegada que, examinat el reportatge fotogràfic, que acompanya l’informe de Policia, el 
logotip “MAB”, escrit en blau, apareix a les instal·lacions de la planta de ciment. 
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Per tot això, de les actuacions practicades queda provat que el responsable dels fets imputats 
és Matías Arrom Bibiloni. 
SEGON.-  Els fets denunciats per l’entitat Cobega, S.A. van ser confirmats per informe emès 
per la Tècnica de Medi Ambient i per la Policia Local de data 15 de febrer de 2006, en els 
quals es constata que l’emissió de pols afecta a l’entitat Cobega, S.A. i, així mateix, no 
disposen de cap tipus d’autorització municipal per a l’activitat que desenvolupa a l’esmentada 
planta l’empresa MAB. Per la qual cosa, es va procedir a la incoació del corresponent 
expedient sancionador, atès que aquest fet es pot considerar infracció a l’article 16 de la Llei 
8/1995 de la CAIB. 
Pel que fa a la notificació, aquesta reuneix els requisits que estableix l’article 8 del Decret de 
la Comunitat Autònoma, 14/94 de 10 de febrer. Per tant, no es pot considerar defectuosa, com 
pretén el recurrent.  
TERCER.- Que d’acord amb l’article 137.3 de la Llei 30/1992 (LPAC), els fets constatats per 
funcionaris als quals se’ls reconeix la condició d’autoritat tindran valor probatori, sense 
perjudici de les proves que en defensa dels respectius drets o interessos pugin aportar els 
interessats. 
Així, atès que els fets s’han acreditat per informe de la Unitat de Medi Ambient de la Policia 
Local i que l’interessat no ha presentat cap prova que els desvirtuï, els fets, vistes totes les 
actuacions practicades, resulten suficientment provats. 
Així doncs, atès que de les actuacions practicades resulten provats els fets denunciats i 
apareix  com a responsable l’inculpat. 
Atès que a l’ infracció esmentada li correspon una sanció màxima de 3.606,07euros, segons 
disposa l’article 49.1b de la Llei 8/1995 de la CAIB. 
Ateses les circumstàncies de la infracció d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 8/95 
de la CAIB i l’article 131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LPAC) 
Atès que el Ple  és l’òrgan competent per a la imposició de la sanció. 
Per tot això, s’eleva  al Ple de la Corporació la següent PROPOSTA D’ACORD: 
1r.- Imposar a MATIAS ARROM BIBILONI (MAB), DNI 41.326.861-R, una sanció de 1803,04 
€ com a responsable d’una infracció consistent en: Instal·lació i funcionament d’una planta de 
ciment i grava sense llicència municipal a Ctra. Sant Antoni, km 1,6 d’aquest terme municipal, 
que a més, causava molèsties al seu vesí, l’entitat COBEGA, S.A. 
2n.  Que es notifiqui a l’imputat el present acord. 
Eivissa, 18 d’octubre / 06. Mercedes Marí Marí, Instructora de l’expedient”; 
Dictaminat favorablement per la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, per unanimitat 
dels assistents, s’acorda l’aprovació de la proposta d’acord presentada. 
 
 
4t. Mocions amb proposta d’acord: 
 
 No se’n presentaren. 
 
 
5è. Decrets i comunicacions: 
 
5.1.- Donat compte del Decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“DECRET.- De conformitat amb el que estableix l’article 180 del RD.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 2006, amb aquest decret vinc en ordenar, 
dins del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació, l’aprovació de la següent, núm. exp. 
18/2006:: 
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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
  
1210-15100 Gratificacions personal admó.general............................. 2.742,42
1212-15100 Gratifiacions personal informàtica................................... 742,32
4511-15100 Gratificacions personal cultura........................................ 2.222,95
4514-15100 Gratificacions personal Can Ventosa.............................. 788,06
4520-15100 Gratificacions personal festes......................................... 1.801,39
4550-15100 Gratificacions personal joventut...................................... 1.808,26
  
 TOTAL INCREMENTS.................................................... 10.105,40
 
PARTIDES A MINORAR: 

 
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
1210-120 Retribucions bàsiques admó.general.............................. 10.105,40
  
 TOTAL MINORACIONS.................................................. 10.105,40
 
L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen, 
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 22 de setembre  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. 
 
5.2.- 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: 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
 PARTIDES A INCREMENTAR: 

  
PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
GRUP FUNCIÓ 1:  
111-205 Renting equips d’oficina alcaldia.................................. 1.150,00
111-22601 Atencions protocolàries òrgans de govern................... 25.000,00
111-22606 Reunions i conferències alcaldia.................................. 1.000,00
111-22608 Despeses viatges i desplaçaments òrgans de govern. 4.050,00
111-625 Mobiliari i estris òrgans de govern................................ 600,00

  
 TOTAL INCREMENTS................................................. 31.800,00
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PARTIDES A MINORAR: 
  

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT
  
GRUP FUNCIÓ 1:  
111-110 Retribucions personal eventual gabinet....................... 31.800,00

  
 TOTAL MINORACIONS............................................... 31.800,00
 

L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen, 
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril. 
Eivissa, 27 de setembre 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. 
 
5.3.- Donat compte del decret d’Alcaldia del tenor literal següent: 
“D E C R E T: Vist l’expedient de modificació tramitat, núm. 20/2006, de generació de crèdits 
per ingressos, per import de QUARANTA-UN MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB QUARANTA CENTS (41.783,40 €), 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 la venda d’entrades activitats 
culturals, quotes Escola d’Estiu, venda entrades Jazz, venda de catàlegs i postals biblioteca, 
casetes Fira Andalusa i subvenció Consell Insular adquisició llibres biblioteca, 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 
-------------------------------- -------------------- ----------------------   --------------------- 
 139911 44.812,00 10.255,00 55.067,00 
 139912 55.617,50 14.594,90 70.212,40 
 139913 1,00 6.300,00 6.301,00 
 139921 1.550,00 1.937,50 3.487,50 
 146107 1,00 8.696,00      9.697,00 
  --------------------- 
TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS.............. 41.783,40 
ESTAT DE DESPESES 
PARTIDA DESPESES PREVISIÓ CRÈDIT                           TOTAL 
 INICIAL+MOD. GENERAT                      CRÈDIT 
------------------------------ -------------------- -------------- ----------- 
 4511-22608 0,00 3.067,00 3.067,00 
 4511-22707 15.000,00 7.188,00 22.188,00 



 
 
 
 

 
8

Secretaria General  
 
 
PLE ORDINARI 
Dia 25 d’octubre de 2006

 454-22001 46.000,00 8.696,00 54.696,00 
 454-22602 15.550,00 1.937,50 17.487,50 
 4550-22706 203.617,50 14.594,90 218.212,40 
 463-22607 60.000,00 6.300,00 66.300,00 
  -------------------- 
TOTAL CRÈDITS GENERATS IGUAL ALS 
INGRESSOS..............................................................                41.783,40 
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, 27 de setembre de 2006. L’ALCALDE, P.D. 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. 
 
5.4.- 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. 
 
 
6è. Mocions sense proposta d’acord: 
 
 No se’n presentaren. 
 
 
7è. Precs i preguntes: 
 
 No se’n formularen. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i cinc minuts del dia, 
de la qual se n’estén la present Acta que consta de vuit folis que, amb mi el Secretari, firmen 
tots els assistents. 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
 


