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PUNT ÚNIC.- Declaració Institucional sobre el 10è aniversari de la declaració d’Eivissa Patrimoni de 
la Humanitat. 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM. 
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2009. 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Alcaldessa-Presidenta: 
 
Sra. Lurdes Costa Torres 
 
Srs. Regidors: 
 
Sr. Santiago Pizarro Simon 
Sr. Vicente Torres Ramón 
Sr. Vicente Ferrer Barbany 
Sra. Sandra María Mayans Prats 
Sr. Marcos Costa Tur 
Sra. Irantzu Fernández Prieto 
Sr. Juan Manuel Rubio Córdoba 
Sra. Vicenta Mengual Lull 
Sr. Rafael Ruiz González 
Sr. Enrique Francisco Sánchez Navarrete 
Sra. Virtudes Marí Ferrer 
Sr. Antonio Prats Costa 
Sr. Jaime León Díaz de Entresotos Cortés 
Sra. Carolina Cava de Llano Carrió 
Sr. Alejandro Marí Ferrer 
Sra. Adrián Trejo de la Rosa 
 
Srs. que falten amb excusa: 
 
Sr. Ricardo Pedro Albín Pascual 
Sra. María del Pilar Marí Torres 
Sr. Rafael Triguero Costa 
Sra. Olga Martínez Parra 
 
Secretari-Acctal.: 
 
Sr. Joaquim Roca Mata 
 
Interventor-Acctal: 
 

ACTA NÚM. 15/09 
 
 A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les onze hores del dia quatre de desembre de dos mil nou; 
sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, Sra. Lurdes Costa Torres, es reuneixen els 
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Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària de l'Excm. Ajuntament 
Ple, en convocatòria única, 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 
 
PUNT ÚNIC.- Declaració Institucional sobre el 10è aniversari de la declaració d’Eivissa 
Patrimoni de la Humanitat: 
 
 Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, passant a llegir la següent Declaració Institucional: 
 
“Declaració de l’Ajuntament d’Eivissa amb motiu del 10è aniversari de la proclamació 
de la candidatura ‘Eivissa, Biodiversitat i Cultura’ com a Patrimoni Mundial per la 
UNESCO 
Fa avui deu anys, el Comitè de Patrimoni Mundial, reunit en sessió ordinària a la ciutat de 
Marràqueix, va decidir inscriure els béns relacionats en la candidatura ‘Eivissa, Biodiversitat i 
Cultura’ en la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. 
La UNESCO, organització de Nacions Unides, va néixer el 1945 amb l’objectiu principal de 
construir la pau a la ment dels homes i dones mitjançant l’educació, la cultura, les ciències 
naturals i socials i la comunicació. Un dels seus mandats específics és prestar atenció 
particular a la conservació d’aquells llocs i monuments que contribueixen a la cohesió social 
i que tenen una riquesa natural i cultural que els fa pertànyer a tota la Humanitat. Tots ells 
estan agrupats en l’anomenada Llista de Patrimoni Mundial, que serveix per conscienciar els 
estats i els pobles sobre el sentit dels espais inscrits i per promoure’n la conservació i 
transmissió en òptimes condicions a les generacions futures. 
Ja a l’any 1986, l’Associació de Vesins de Dalt Vila, amb molt bona intenció, va sol·licitar la 
inscripció de la ciutat històrica a la llista de la UNESCO però aquell expedient no va obtenir 
la declaració. Recollint però aquesta empenta, es va començar a treballar l’any 1997 una 
nova proposta que incloïa béns tant culturals com naturals i que duia el títol: ‘Eivissa. 
Biodiversitat i Cultura’. Amb aquest nou enfocament es va aconseguir la inscripció el 
desembre de 1999 com a bé mixt.  
El nou projecte es va conformar com una interrelació entre naturalesa i cultura i no com una 
mera suma de béns culturals i naturals. El fil argumental de la candidatura recorre la nostra 
història i explica com els primers habitants de les Pitiüses varen arribar a la nostra illa atrets 
per la qualitat de les seues aigües, que allotgen un ric ecosistema dins del qual destaquen, 
per la seua excepcionalitat, les praderies de posidònia oceànica. Navegant per aquestes 
aigües cristal·lines varen trobar-se amb el port natural de sa Caleta, i a la seua península 
varen ubicar el seu primer assentament, just a l’espai on avui trobam l’importantíssim 
jaciment arqueològic d’època fenícia. Ben aviat aquest espai va fer-se petit per a una 
comunitat que se sentia a pler a la nostra illa i que necessitava un espai més gros per 
continuar el seu desenvolupament. Es va produir el trasllat al que ara és el municipi 
d’Eivissa i a Dalt Vila es va ubicar l’acròpoli, o ciutat dels vius i, al Puig des Molins, la 
necròpoli, o ciutat dels morts, el cementeri. 
Així, l’expedient va quedar configurat amb la inclusió d’aquests quatre béns prou coneguts 
avui dia: les praderes de posidònia oceànica ubicades a l’espai protegit que avui en dia 
conforma el Parc Natural de ses Salines, el singular jaciment de sa Caleta, la fortificació i el 
conjunt intramurs de Dalt Vila i la necròpolis del Puig des Molins. 
És més que evident que la declaració de 1999 va suposar un abans i un després per a 
Eivissa en molts de sentits. Des del punt de vista institucional va significar un augment de la 
responsabilitat en la protecció i gestió del nostre patrimoni tant cultural com ambiental, i va 
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exigir redoblar els esforços pressupostaris, d’investigació i de difusió d’aquestos béns. 
També ha suposat l’oportunitat de promocionar una nova imatge d’Eivissa que va més enllà 
de l’Eivissa de l’oci, el bon clima i les platges, per posar l’accent en la història, l’arquitectura 
tradicional, els costums i les tradicions, sempre associada a aquest segell de qualitat que 
comporta la declaració de Patrimoni Mundial. 
Però, potser un dels apartats més importants, és el de la consciència col·lectiva. La 
UNESCO recomana que els béns puguin servir d’element de cohesió de la població i això és 
el que durant els darrers deu anys tots els membres que ha tingut aquesta Corporació 
Municipal han impulsat de manera decidida: l’estima i el respecte vers els valors que varen 
ser entesos com a únics i universals i que ens han de fer sentir orgullosos davant tots els 
que ens visiten i ens volen conèixer. Hem de seguir impulsant aquest sentiment i hem 
d’aconseguir que aquesta responsabilitat i satisfacció nostra l’assumeixin com a pròpia tots 
el que ens seguiran. 
Avui, deu anys després d’aquella jornada tan emocionant i important per a la nostra història, 
tots els representants de l’Ajuntament d’Eivissa, i ben segur que podem parlar també en 
nom de tots els que han format part de la Corporació durant els darrers anys, volem 
manifestar públicament i deixar constància dels nostres compromisos, que es poden resumir 
en els següents punts:  

- Treballar fermament en defensa del patrimoni històric de la nostra ciutat, així com 
també garantir la preservació de tots els béns inclosos a la declaració ‘Eivissa, 
Biodiversitat i Cultura’. 

- Buscar sempre el consens i les solucions més apropiades per a cadascuna de les 
intervencions que s’han d’engegar per garantir la conservació adequada de tots i 
cadascun dels béns.  

- Intentar que el patrimoni sigui un element de cohesió entre els nostres ciutadans.  
- Avançar per tal que els barris històrics puguin ser un ens viu, compatibles amb els 

requisits actuals d’habitabilitat. 
La Corporació Municipal vol enviar, des d’aquesta sessió plenària i amb la unanimitat de tots 
els grups municipals, el seu agraïment a totes les persones i entitats que varen treballar en 
la candidatura i que varen fer possible que avui, deu anys després, tengui lloc aquesta 
celebració. Així mateix, volem enviar la nostra felicitació a tots els ciutadans i ciutadanes 
d’Eivissa i convidar-los a fer seu, també, aquest dia de festa. 
Eivissa, 4 de desembre de 2009” 
 
Finalitzada la lectura de l’esmentada Declaració Institucional, s’aixeca la sessió. 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les onze hores i deu minuts del dia quatre 
de desembre de 2009, de la qual se n’estén la present acta que consta de tres folis que, amb mi el 
Secretari, firmen totes les persones assistents. 
 
De tot el que antecedeix en don fe. Ho certific. 
 


