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Eivissa, 17 d’abril de 2012, Alejandro Marí Ferrer,regidor delegat
d’Urbanisme, Activitats i Habitatge.’
Eivissa, 29 de maig de 2012.
El regidor delegat d’Urbanisme,
Activitats i Habitatge, Alejandro Marí Ferrer.
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de les despeses, especialment quan l’esdeveniment es desenvolupi fora del saló
de plens de la casa consistorial i dels horaris laborals del personal municipal. Per
tots els fets exposats anteriorment, cal actualitzar la taxa existent actualment per
adaptar-la a les noves circumstàncies i serveis que oferirà l’Ajuntament, mitjançant la implantació de l’ordenança fiscal.
Article 1. Objecte i competència.

______________
Dado que ha sido imposible practicar la notificación de fecha 17 de abril
de 2012 por parte del departamento de Aperturas al Sr. Michael Hogan, se procede a su publicación por medio de anuncio en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Ibiza y en el BOIB, de conformidad con el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
‘Os notifico que en fecha 13 de abril de 2012, el Sr. José Antonio Pérez
García, con DNI. 52213031H, presentó un escrito (RGE núm. 8146) mediante
el cual solicitó el cambio de titularidad de la licencia municipal de apertura y
funcionamiento del Bar situado en la avenida Pere Matutes Noguera, 63, bajos,
que actualmente está a vuestro nombre.
Lo que le comunicamos a los efectos que en plazo de diez días hábiles
desde la fecha de recepción de la presente notificación manifieste lo que estime
oportuno en defensa de sus intereses.
Os informo que en caso de que no presente alegaciones dentro del plazo
de presentación establecido, se considerará que acepta tácitamente la transmisión de la licencia y el Ayuntamiento podrá, mediante resolución, estimar el
cambio de titularidad solicitado.
Si está de acuerdo con la transmisión de la licencia tendrá que adjuntar la
declaración jurada prevista en el artículo 27.2 de la Ley 16/2006, de 16 de octubre, de Régimen Jurídico de las Licencias Integradas de Actividad de les Illes
Balears. En caso de disconformidad a la transmisión, el Ayuntamiento continuará considerándoos titular y, por lo tanto responsable, mientras no deis de baja
la actividad o transmitáis la licencia.
Eivissa,17 de abril, Alejandro Marí Ferrer, Concejal Delegado de urbanismo, actividades y vivienda.’
Eivissa, a 29 de mayo de 2012.
El Concejal Delegado de urbanismo,
actividades y vivienda, Alejandro Marí Ferrer.

—o—
Num. 11128
Transcorregut el termini de trenta dies de l’exposició pública de
l’Ordenança Reguladora del Servei de Celebració de Matrimonis Civil i
Esdeveniments a l’Ajuntament d’Eivissa, sense que s’hagi presentat cap reclamació, s’exposa el text íntegre de l’esmentada modificació, als efectes previstos
als articles 103 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears:
‘ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE
MATRIMONIS CIVILS I ESDEVENIMENTS A L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament d’Eivissa des de l’any 1995 està realitzant bodes civils al
consistori segons la Llei 35/1994 de 23 de desembre, de modificació del Codi
Civil en matèria d’autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes. Des de l’any
1995 s’han realitzat les bodes al saló de plens de la casa consistorial. El nombre
de matrimonis oficiats per l’Ajuntament ha anat incrementant-se progressivament i paral·lelament són més les persones que sol·liciten altres espais públics,
diferents al saló de Plens, per celebrar la cerimònia, ja sigui per la major solemnitat, capacitat, accessibilitat o per raons sentimentals. Aquestes noves demandes i la voluntat de l’ajuntament de potenciar la ciutat d’Eivissa com a destinació de bodes, així com altres esdeveniments, fan necessària una nova regulació
del servei perquè s’adapti als nous requisits i condicions, que estableixi els drets
i deures dels contraents i de les persones que vulguin realitzar esdeveniments, i
obrir el servei a nous espais i nous horaris.
L’increment de celebracions, la diversificació d’horaris i l’habilitació de
nous espais, significa una major tasca administrativa i exigeix una major dedicació de recursos humans i materials destinats a atendre les necessitats que es
generen per la utilització dels espais municipals. Tot això significa un increment

1. La present ordenança té per objecte la regulació de l’autorització i celebració de matrimonis civils, en el terme municipal de l’Ajuntament d’Eivissa
per l’Alcalde/essa de la ciutat o, en el seu cas, pel/ per la Regidor/a en qui delegui, en els termes establerts al Codi Civil i altres disposicions vigents. Així com
qualsevol esdeveniment en què no sigui necessària la intervenció de l’autoritat
competent.
2. L’article 51.1 del Codi Civil assenyala la competència de l’Alcalde/ssa
del municipi on es celebri el matrimoni o Regidor/a en qui delegui, per autoritzar el matrimoni. En virtut d’aquesta disposició l’Ajuntament d’Eivissa ha assumit les competències que se li atribueixen i ve realitzant un servei de celebració
de matrimonis civils que aquesta ordenança té per objecte regular.
3. Segons el que disposa la normativa vigent, la competència per a la tramitació de l’expedient previ correspon al jutge encarregat del Registre Civil
corresponent al domicili de qualsevol dels futurs contraents, els quals hauran de
manifestar durant la tramitació i davant aquell, la seva voluntat per tal que l’autorització del matrimoni es dugui a terme per part de l’òrgan municipal corresponent de l’Ajuntament d’Eivissa.
Article 2. Requisits per a l’autorització-celebració
1. A l’Ajuntament d’Eivissa únicament s’efectuaran les celebracions de
casament i la consegüent autorització del matrimonis civils, si els contraents així
ho manifesten durant la tramitació de la instrucció registral de l’expedient previ
davant l’òrgan registral instructor competent: el Registre Civil dependent del
Ministeri de Justícia.
En el supòsit que les persones interessades manifestin l’anterior, l’òrgan
registral que hagi instruït l’expedient previ haurà de remetre oficialment a
l’Ajuntament d’Eivissa la relació de totes les dades relatives als contraents que
hagin de figurar a la inscripció del matrimoni, és a dir, a l’Expedient de
Matrimoni Civil.
2. Així mateix, les persones interessades hauran d’emplenar la sol·licitud
de la celebració del matrimoni civil a l’Ajuntament d’Eivissa.
3. En el cas que es tracti d’altres esdeveniments, s’emplenarà la sol·licitud
conforme al model de sol·licitud d’ esdeveniment i l’acompliment de l’article 8.
Article 3. Sol·licituds
1. Les sol·licituds de celebració de matrimoni civil es realitzaran mitjançant compareixença de les persones interessades, i podran escollir la data i hora
de l’enllaç en funció de la disponibilitat existent en la data de la petició.
En el cas de matrimoni civil, en dita compareixença les persones interessades hauran d’emplenar la sol·licitud dirigida a l’Alcalde/essa de l’Ajuntament
d’Eivissa, i adjuntar-hi fotocòpia dels documents nacionals d’identitat o document similar, si es tracta d’estrangers, de cada una de les dos persones majors
d’edat que vagin a actuar com a testimonis de l’acte de celebració del matrimoni civil a autoritzar, i entregar-ho a la Secretaria General de l’Ajuntament
d’Eivissa.
2. Dita sol·licitud haurà de formular-se amb deu dies d’antelació al dia
escollit per a l’enllaç i s’ajustarà al model que s’adjunta com a annex d’aquesta
Ordenança.
3. A les sol·licituds que presentin les persones interessades per a la celebració de matrimoni civil durant l’any en curs, hauran d’adjuntar-hi el resguard
del pagament del dipòsit previ que estableix l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa pel servei de celebració de matrimonis civils, esdeveniments a
l’Ajuntament d’Eivissa.
4. En el supòsit que aquesta sol·licitud es presenti abans que obri a la
Secretaria General de la Corporació municipal l’expedient instruït per l’òrgan
registral, l’estimació de la sol·licitud quedarà condicionada a la recepció del
citat expedient al Registre General de l’Ajuntament d’Eivissa, amb una antelació mínima de deu dies a la data de celebració del matrimoni civil. En tot cas,
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es notificarà a les persones interessades la resolució de l’expedient.
5. La sol·licitud per realitzar un esdeveniment serà cursada amb un mínim
de 10 dies d’antelació al dia previst. Es farà mitjançant compareixença de les
persones interessades, qui podran escollir la data i hora de l’esdeveniment, dins
de les disponibilitats existents a la data de la petició.
Juntament amb la sol·licitud hauran de presentar el resguard del seu pagament i s’haurà d’adjuntar la següent documentació: en cas de persones físiques,
còpia del DNI, i en el cas de persones jurídiques o autònoms, actualització de
les seves dades laborals i fiscals
i sol·licitud on s’indica l’esdeveniment a realitzar.
Article 4.- Autorització i data de celebració
1. Examinada tota la documentació presentada, l’alcaldia fixarà dia i hora
per a la celebració de la boda o altre esdeveniment que, sempre que sigui possible, coincidirà amb la sol·licitada.
2. Això es fixarà mitjançant Decret en el qual s’indicarà qui dirigirà la
cerimònia i resoldrà, si s’escau, la delegació en un/a Regidor/a de la Corporació
per a l’autorització del matrimoni civil a celebrar i que serà notificat als contraents.
3. L’acte solemne de celebració requereix l’autorització de l’Alcalde/essa
de l’Ajuntament d’Eivissa o del/ de la Regidor/a de la Corporació municipal en
qui hagi delegat, qui presidirà i dirigirà l’acte, d’acord al que estableix el Codi
Civil.
4. La delegació de l’Alcalde/essa en Regidor/a per a l’autorització de
matrimonis civils a l’Ajuntament d’Eivissa podrà realitzar-se de manera genèrica per a totes les cerimònies o individualment per a cada una de les que se celebrin. Aquesta delegació haurà d’estar documentada prèviament, i s’haurà de fer
constar a l’acta d’autorització que el/la Regidor/a ha actuat per delegació de
l’Alcalde/essa.
5. Quan els contraents desitgin que la celebració sigui autoritzada per un/a
regidor/a en concret dels/ de les que formen part de la Corporació, ho faran
constar expressament a la sol·licitud. La petició serà atesa, sempre que el/la regidor/a proposat/da, ho accepti i el/la titular de l’Alcaldia ho consideri oportú.
Article 5. Lloc de celebració
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S’exceptuen dels dies i hores ressenyats, la Setmana Santa i dies de celebració de sessions del Ple de la Corporació municipal, així com els diumenges i
festius.
Entre un enllaç i un altre de posterior, si hi fos, haurà d’haver-hi almenys
30 minuts de diferència i la duració de la cerimònia serà d’un màxim de 20
minuts.
Per a la utilització dels altres espais públics -Baluard de Sant Pere,
Baluard de Santa Llúcia, Baluard de Santa Tecla o Claustre del Convent del
Dominics- es reservarà l’espai un màxim de 6 hores entre l’interval horari de
10.00 h a 24.00 h.
2. L’acte material de celebració del matrimoni civil al saló de plens de
l’Ajuntament d’Eivissa té un cost de 120 euros.
La utilització dels espais públics Baluard de Sant Pere, el Baluard de
Santa Llúcia, Baluard de Santa Tecla o el Claustre del Convent dels Dominics
tendrà el següent cost:
a- Celebració de la boda o un altre esdeveniment.
1. Baluard de Sant Pere, Baluard de Santa Tecla i Claustre del Convent
dels Dominics. Cost 600 euros. El pagament d’aquesta taxa permet la utilització
de l’espai durant 2 hores seguides com a màxim, entre l’horari de 10.00 h a
24.00 h. Es permetrà un aperitiu de peu i música fins als 60 decibels.
2. Baluard de Santa Llúcia. Cost 1.000 euros. El pagament d’aquesta taxa
permet la utilització de l’espai durant 2 hores seguides com a màxim, entre l’horari de 10.00 h a 24.00 h. Es permetrà un aperitiu de peu i música fins als 60
decibels.
b- Celebració de la boda o un altre esdeveniment i càtering.
1- Baluard de Sant Pere, Baluard de Santa Tecla i Claustre del Convent
dels Dominics. Cost 1.200 euros. El pagament d’aquesta taxa permet la utilització de l’espai durant 6 hores seguides com a màxim, entre l’horari de 10.00 h
a 24.00 h. Es permetrà un càtering i música fins als 60 decibels
2- Baluard de Santa Llúcia. Cost 2.000 euros. El pagament d’aquesta taxa
permet la utilització de l’espai durant 6 hores seguides com a màxim, entre l’horari de 10.00 h a 24.00 h. Es permetrà un càtering i música fins als 60 decibels.

1. La boda o matrimoni civil es realitzarà preferentment i amb caràcter
general al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Eivissa, si bé els contraents o persones interessades en fer un altre tipus d’esdeveniment poden sol·licitar un altre
espai de titularitat pública municipal (com el Baluard de Sant Pere, el Baluard
de Santa Llúcia, el Baluard de Santa Tecla o el Claustre del Convent del
Dominics). En el cas que se sol·liciti la utilització d’altres espais diferents del
Saló de Plens, s’estarà supeditat a la seva disponibilitat en cada moment.
L’ús dels baluards de Sant Pere i de Santa Tecla estarà supeditat al seu
normal funcionament com a museu.
L’ús del baluard de Santa Llúcia, per tal que pugui ser visitat per la resta
de la ciutadania, estarà restringit a una de les dues zones que s’estableixen en el
plànol annex, a petició de la persona interessada. Aquesta limitació no s’aplicarà en el supòsit que l’esdeveniment l’organitzi o hi col·labori l’Ajuntament
d’Eivissa.

d- Les persones residents all municipi d’Eivissa per un període mínim de
tres anys tendrà una reducció del 50% en les taxes.

2. En tot cas els contraents o les persones interessades en la realització
d’un altre tipus d’esdeveniment es faran càrrec de l’adequació dels espais o
immobles on es realitzi la celebració i n’assumiran les despeses que se’n derivin. L’Ajuntament d’Eivissa no n’assumirà els costos.

- Els contraents hauran d’indicar als serveis que organitzen la celebració
de l’acte, les obligacions derivades de la present ordenança.
- S’autoritzaran 2 vehicles de la comitiva a accedir al recinte emmurallat
de Dalt Vila i als servies de càtering, neteja, floristeria, per desenvolupar la seva
labor.
- La sala, local o espai públic on se celebri l’acte estarà adequat per a la
solemnitat d’aquest. Això no obstant, quan desitgin els contraents ornamentarlo o condicionar-lo de forma especial, hauran de comunicar-ho al responsable
municipal amb antelació suficient perquè resolgui el que procedeixi, respectant
sempre l’harmonia i característiques del lloc i assumint les despeses que per
aquest motiu es produeixin. Els serveis complementaris per a la celebració de
l’acte els aportarà la persona interessada i aniran al seu càrrec, tot i així s’hauran de supervisar per l’Ajuntament d’Eivissa.
- Podran realitzar-se fotografies i gravacions tant durant la cerimònia a la
sala de Plens com als altres recintes amb anterioritat i posterioritat a la celebració de l’acte, sempre que no es molesti per a la celebració d’altres enllaços, actes
o funcionament dels serveis municipals.
- Amb la finalitat de garantir la neteja de la Casa Consistorial i dels altres
espais públics municipals, els contraents i els assistents a l’enllaç s’abstindran

3. Al saló de Plens de Can Botino únicament es podran celebrar matrimonis civils.
Article 6. Dies i hores de celebració
1. Els matrimonis civils a realitzar a la sala de Plens de l’Ajuntament
d’Eivissa es celebraran d’acord al següent horari, sempre i quan no es donin circumstàncies de força major o d’interès públic prevalent, degudament justificat:
- De dilluns a divendres, en horari comprès entre les 11.00 h i les 14.00 h
i de 17.00 h a 20.00 h.
- Els dissabtes en horari comprès entre les 11.00 h i les 12.30 h, i de 17.30
h a 19.30 h.

Article 7. Acta o constància de celebració de la boda o matrimoni civil
1. En el dia i hora fixats per a la celebració del matrimoni, els contraents
i testimonis, així com el públic assistent, seran rebuts en el saló o espai públic
on se celebri l’acte, per l’Alcaldessa o Regidor/a delegat/da per autoritzar la
cerimònia de matrimoni civil.
Article 8. Normes i requisits d’utilització d’espais públics municipals.
1. Amb la finalitat de garantir la bona conservació del Saló de Plens de la
Casa Consistorial i altres immobles i espais públics municipals:
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de realitzar al seu interior el llançament d’arròs i anàlegs.
- En cap cas, a cap de les dependències o espais a què es refereix aquesta
Ordenança, s’autoritza qualsevol tipus d’artifici pirotècnic o qualsevol altre dispositiu que pogués posar en perill els edificis, dependències i jardins municipals, inclosa la totalitat dels recintes pertinents al patrimoni historicoartístic, o a
la seguretat de les persones que s’hi trobin.
2. En tot allò no previst en aquesta ordenança, hauran de seguir-se les instruccions dels responsables municipals de l’immoble o espai públic de celebració en cada cas.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Es faculta l’Alcaldia per a la realització de les actuacions necessàries per
a l’aplicació de la present ordenança, fins i tot dictar normes i instruccions concretes quan calgui.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Amb l’entrada en vigor de la present ordenança queden derogades les disposicions municipals d’igual o inferior rang que s’oposin al que aquesta regula.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor un cop sigui aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa, publicat el seu text íntegre al BOIB i
hagi transcorregut el termini de quinze dies previst a l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, de conformitat
amb el que disposa el punt 2 de l’article 70 de dita llei.
Eivissa, 23 de maig de 2012
L’ALCALDESSA, Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

—o—
Num. 11133
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 30 de maig
de 2012, ha aprovat amb caràcter inicial la modificació pressupostària núm.
2/2012 baix la modalitat de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa.
De conformitat amb els Articles 179.4 i 169.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, s’exposa al públic l’expedient aprovat durant el termini de
15 dies hàbils a les oficines d’Intervenció, durant els quals, els interessats que
assenyala l’Article 170.1 podran formular quantes reclamacions estimin oportunes, pels motius assenyalats en el punt 2n de l’esmentat article.
Transcorregut el termini indicat sense que s’hagin presentat reclamacions,
l’expedient es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d’acord
exprés.
Eivissa, 31 de maig de 2012.
El Primer Tinent D’alcalde Delegat
De L’àrea Econòmica I D’admó.Municipal, Juan Daura Escandell
_____________
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
mayo de 2012, ha aprobado con carácter inicial la modificación presupuestaria
nº 2/2012 bajo la modalidad de transferencias de crédito entre distintas áreas de
gasto.
De conformidad con los Artículos 179.4 y 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el expediente
aprobado durante el plazo de 15 días hábiles, en las oficinas de Intervención,
durante los cuales, los interesados que señala el Artículo 170.1, podrán formular cuantas reclamaciones estimen oportunas, por los motivos señalados en el
punto 2º de dicho artículo.
Si trancurriese el plazo indicado, sin que se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.
En Eivissa, a 31 de mayo de 2012.
El Primer Teniente De Alcalde Delegado Del Área Económica Y De
Admón.Municipal, Juan Daura Escandell

—o—
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Num. 11134
Aprovada inicialment per l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió ordinària
celebrada el dia trenta-u de maig de dos mil dotze, la modificació de
l’Ordenança reguladora dels horaris d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives, queda exposada al públic per termini de trenta dies, a la
Secretaria de l’Ajuntament, de conformitat i als efectes previstos a l’art. 102 de
la Llei 20/2006, municipal i de règim local de las Illes Balears.
Eivissa, 1 de juny de 2012
L’alcaldessa, Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez.

—o—
Num. 11135
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 30 de maig
de 2012, ha aprovat amb caràcter inicial la modificació pressupostària núm.
3/2012 baix la modalitat de crèdit extraordinari.
De conformitat amb els Articles 177.2 i 169.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, s’exposa al públic l’expedient aprovat durant el termini de
15 dies hàbils a les oficines d’Intervenció, durant els quals, els interessats que
assenyala l’Article 170.1 podran formular quantes reclamacions estimin oportunes, pels motius assenyalats en el punt 2n de l’esmentat article.
Transcorregut el termini indicat sense que s’hagin presentat reclamacions,
l’expedient es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d’acord
exprés.
Eivissa, 31 de maig de 2012.
El Primer Tinent D’alcalde Delegat De L’àrea Econòmica I
D’admó.Municipal, Juan Daura Escandell
________
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 30 de
mayo de 2012, ha aprobado con carácter inicial la modificación presupuestaria
nº 3/2012 bajo la modalidad de crédito extraordinario.
De conformidad con los Artículos 177.2 y 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el expediente
aprobado durante el plazo de 15 días hábiles, en las oficinas de Intervención,
durante los cuales, los interesados que señala el Artículo 170.1, podrán formular cuantas reclamaciones estimen oportunas, por los motivos señalados en el
punto 2º de dicho artículo.
Si trancurriese el plazo indicado, sin que se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.
En Eivissa, a 31 de mayo de 2012.
El Primer Teniente De Alcalde Delegado Del Área Económica Y De
Admón.Municipal, Juan Daura Escandell

—o—
Num. 11136
Aprovada inicialment per l’Excm. Ajuntament Ple, en cesio ordinària
celebrada el dia trenta-u de maig de dos mil dotze, la modificació de
l’Ordenança reguladora del Server d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a la via pública, queda esposada al públic por termini de trenta
dies, de conformitat i als efectes previstos a l’art. 102 de la Llei 20/2006, municipal y de règim local de les Illes Balears.
Eivissa, 1 de juny de 2012-06-06
La alcaldessa, Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez.

—o—
Num. 11137
Aprovada inicialment per l’Excm. Ajuntament Ple, en data trenta-u de
maig de dos mil dotze, l’Ordenança Municipal de Publicitat Dinàmica Oral,
queda esposada al públic per termini de trenta dies, de conformitat i als efectes
previstos a l’article 102 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local de les

