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Decurb.09/177 

M.R.R.     
 

DECRET.- Vist informe de la Ponència Tècnica de data 06.02.2009 del tenor: “Vista 
proposta del regidor de Nucli Històric i Habitatge, Marc Costa, del tenor:  
 
“INSTRUCCIONS ORGANITZATIVES RELATIVES ALS EXPEDIENTS QUE SE 
SOTMETEN A LA COMISSIÓ DE CONTROL I PONÈNCIA TÈCNICA DELS «PEPRIS». 
NOVA COMPOSICIÓ DE LA PONÈNCIA TÈCNICA 
 
Dictaminant favorablement, Resolt la seva aprovació: 
 
RESOLC 
 
Primer.- En tant no es reguli reglamentàriament la composició i funcions de la Comissió 
municipal de Patrimoni que figura a les normes de revisió del PGOU en tràmit i atesa la 
manca de concreció regulatòria als actuals plans especials de les formalitats relatives als 
procediments que han de passar per Comissió de Control i per la ponència tècnica que li 
serveix de suport, per tal de millorar la tramitació dels procediments, concretar les funcions 
dels tècnics que hi intervenen i facilitar la deliberació dels òrgans necessaris, es proposa 
que els expedients que es duguin a les sessions de les comissions de control estiguin 
complerts i  s’hagin  informat amb caràcter previ pels serveis municipals. Els informes seran 
els preceptius segons el que estableixi la normativa regulatòria del propi procediment. En 
qualsevol cas l’expedient haurà de contenir una proposta d’acord a l’òrgan deliberant.  
 
Els informes seran com mínim: 
 

a)      Informe Tècnic sobre compliment de les ordenances del PEPRI i de la normativa 
urbanística d’aplicació, indicació del tipus d’obra i del grau i àmbit de protecció amb 
deteniment en els aspectes de protecció del patrimoni des del punt de vista 
arquitectònic.    

 
b)      Informe Patrimonial sobre els aspectes de protecció des del punt de vista històric i/o 

artístic i/o arqueològic. Aquest informe serà preceptiu en els expedients que afectin 
Béns d’Interès Cultural o en intervencions que hagin d’afectar al subsòl. En altres 
graus de catalogació en el cas de catalogació ambiental s’emetrà l’informe quan ho 
requereixi la comissió de control o el director de la ponència. 

 
c)      Informe jurídic si fos preceptiu. 

 
d)      Proposta d’acord. 

 
La comissió de control no valorarà cap expedient que no contingui els documents 
assenyalats.  
 
Els esmentats informes definiran clarament la resolució motivada a votar per les persones 
membres. Els informes tècnics seran redactats pels serveis municipals, i concretament pels 



 

 

 

   

 
arquitectes Carlos Saenz de Valicourt i Raimon Ollé; el Patrimonial per la Tècnica Rosa 
Gurrea. Les propostes d’acord per la Tècnica Jurídica Letizia Unzain Tarantino. 
 
Segon.-  La ponència tècnica, de conformitat amb el disposat al pla especial de Dalt Vila es 
reunirà quan ho demani la comissió de control. 
També es reunirà quan, pel grau de catalogació de l’immoble o per altres motius d’índole 
tècnica, estètica o de protecció del patrimoni ho demani el director de la ponència. 
 
Tercer.- A fi de simplificar la composició de la ponència, aquesta comptarà amb un Director 
que serà responsable de la conducció de les reunions i deliberacions. Presentarà els 
expedients que siguin de la competència de la Comissió i les propostes expressades als 
informes amb l’ajut de la Secretària.  
 
Es proposa com a Director a Carlos Saenz de Valicourt. 
 
Així mateix comptaran amb la Tècnica Letizia Unzain Tarantino i un altre Arquitecte 
Municipal adscrit al Servei de Nucli Històric. Aquest darrer lloc l’ocuparà Raimon Oller. 
 
També serà membre de la ponència la Tècnica de Patrimoni Rosa Gurrea. 
 
Així mateix, i d’acord amb el conveni signat entre les tres institucions, en formaran part tant 
el Col·legi Oficial d’Arquitectes com d’Arquitectes Tècnics, amb un membre perhom. 
 
Així mateix es ratifica el nomenament de Joan Prats com a arquitecte de reconegut prestigi 
en el coneixement del patrimoni històric. 
 
Quart- Que es doni compte d’aquesta proposta a la Comissió de Control dels “Pepris” amb 
caràcter previ a la seua aprovació i es comuniqui l’agraïment per la feina realitzada a les 
persones que en deixen de formar part, com a l’Arquitecte Municipal Rafael García Lozano i 
a l’Aparellador Víctor Marí.”.   
 
Els membres de la Ponència Tècnica queden assabentats.”. 
 
Els membres de la Comissió, per unanimitat,  informen favorablement.”. 
 
En virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant decret de data 18 de juny 
de 2007,  pel present vinc en ORDENAR que es procedeixi de conformitat amb les 
instruccions organitzatives proposades pel regidor de Nucli Històric i Habitatge.  
 
Ho mana i firma el Sr. Alcalde- President a Eivissa a 11 Març 2009         
     
EL TINENT D’ALCALDE  DELEGAT            En don fe. 
DE L’ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
I ESPAI PÚBLIC        EL SECRETARI - ACCTAL 
 
Sgt.: Vicent Torres Ramon     Sgt.: Joaquim Roca Mata  


