EXTRACTO DE LA ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 17/11/2015

ASISTENTES:
ALCALDE – PRESIDENTE
D. VICENTE MARI TORRES
TENIENTES DE ALCALDE
Dña. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES
Dña. ANA MARIA COSTA GUASCH
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA
Dña. ANTONIA PICO PEREZ
CONCEJALES:
D. SALVADOR LOSA MARI
D. MARIANO JUAN COLOMAR
Dña. MARIA CATALINA BONET ROIG
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG

En Santa Eulària des Riu, siendo las 08,30 horas del día 17/11/2015, se reúnen en la Casa
Consistorial los señores y señoras que arriba se expresan, con el fin de celebrar la citada
Sesión, para la cual han sido previamente convocados.
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Marí Torres y actúa como Secretaria Dña.
Catalina Macías Planells.
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria, entregada
a los miembros de la Junta de Gobierno Local.

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión celebrada el día 16 de octubre de
2015.
Aprobada por unanimidad.
2.- URBANISMO
2.1. LICENCIAS URBANISTICAS
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1.

EXPEDIENTE 21.315/14.- Construcción de piscina anexa a vivienda unifamiliar
aislada sita en el polígono 8, parcela 328, Camí Juan March, Sant Carles de Peralta.
Presupuesto: 15.535,00 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto sin visar aportado el día 20
de noviembre de 2014 y documentación complementaria aportada el día 29 de septiembre
de 2015 redactado por el arquitecto D. Francisco Casariego Rozas (expediente de obras
número 21.315/14) condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos
así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
−

Previo a la expedición de la licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de
RCD con valoración del coste de los residuos a generar y depositar la correspondiente
fianza.

−

En el documento de la expedición de la licencia deberá indicarse un plazo para iniciar
las obras y otro para terminarlas.

−

Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de Arquitecto Técnico y
nombramiento de constructor.

−

A pie de obra deberá disponerse cartel indicativo del título habilitante de la actuación, u
nombre y apellidos de los técnicos directores, del contratista y del promotor.
2.

EXPEDIENTE 15.161/15.- Dotación de servicios para infraestructuras en C/ Antonio
Machado, núm. 12, Can Lluís de Sa Rota, Jesús. Presupuesto: 20.496,00€.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico de dotación de
servicios para infraestructuras aportado en fecha 29 de septiembre de 2015 redactado por
el arquitecto D. Iván Daniel González García (expediente de obras número 15.161/15),
condicionado a lo establecido en los informes obrantes en el expediente, en particular al
cumplimiento de las condiciones establecidas por los servicios Técnicos en su informe, así
como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

El promotor, previo a la retirada de la licencia deberá depositar garantía económica por
importo de 1.024,80€, correspondiente al 5% del presupuesto de ejecución material de
la obra, para responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el
proceso de construcción o demolición.

-

Previo a la retirada de la licencia, deberá constituirse una garantía económica por valor
de 14.400€ para la realización de los servicios de dotación de infraestructuras
proyectados.

-

Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos
de esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de
la correcta ejecución de las mismas.

-

Previo al inicio de las obras que requiera la dotación de servicios, se contactará con todas
las empresas gestoras de los diversos suministros de la zona, empresas de las que se
recogerá la información necesaria para evitar la rotura de las canalizaciones existentes.
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-

Para ejecutar los viales se procederá al replanteo y verificación de lindes por parte de las
Servicios Técnicos Municipales. Los viales se ajustarán a lo indicado en las NNSS de
Planeamiento con su rasanteo final, tratamiento y acabados, el cual se realizará de
pavimento asfáltico.

-

Las aceras tendrán una anchura de 1,50 m, y se ejecutarán con baldosa de 40x40 cm
tipo Ayuntamiento, antideslizantes, con terminación de bordillo prefabricado de
hormigón.

-

Se repondrán los servicios y los pavimentos existentes a su estado original. En las zonas
asfaltadas las posibles zanjas se realizarán cortando el asfalto con máquina con disco y
cubriendo la zanja con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm de
aglomerado asfáltico en su parte superior.

-

Previo a la devolución de la garantía económica se aportarán fotografías del estado final
de los pavimentos.
3.

EXPEDIENTE 9.644/15.- Modificado durante el transcurso de las obras de
construcción de anexo a vivienda unifamiliar aislada y piscina sita en el polígono 21,
parcela 78, Ca Na Ventura, Jesús. Presupuesto: 107.217,92 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Aprobar el proyecto básico con visado número 13/00807/15 y proyecto de
Primero:
ejecución con visado número 13/000807/15 condicionado al cumplimiento de lo
establecido en los informes técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
−

Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 14 de octubre de 2014.

−

Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

−

Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de
RCD con valoración del coste de los residuos a generar y depositar la correspondiente
fianza.

−

Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de arquitecto. Nombramiento de
arquitecto técnico. Nombramiento de constructor.

−

A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.

Segundo:
4.

Proceder al archivo del expediente de obras número 14.239/14.

EXPEDIENTE 20.672/14.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en
C/ Miguel de Unamuno, núm. 26, Barrio Can Lluis de Sa Rota, Santa Eulària des Riu.
Presupuesto: 270.081,00 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico sin visar aportado en
fecha 11 de noviembre de 2014, redactado por el Arquitecto D. José Antonio Zornoza Tur
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(expediente de obras número 20.672/14) condicionado al cumplimiento de lo establecido
en los informes técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
−

Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 17 de febrero de 2015.

−

Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

−

Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de
RCD con valoración del coste de los residuos a generar y depositar la correspondiente
fianza.

−

En el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia deberá presentar
Proyecto de ejecución, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras.

−

Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de Arquitecto. Nombramiento del
Aparejador. Nombramiento de constructor.

−

A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.

−

Para obtener el Final de Obra municipal se deberá previamente retirar varios postes de
madera existentes en la acera de la calle Miguel de Unamuno y asfaltar correctamente el
trozo donde se ubicaba una torre metálica de luz que ha sido retirada.
5.

EXPEDIENTE 6.477/15.- Legalización de ampliación de vivienda unifamiliar aislada
sita en el polígono 17, parcela 241, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 45.898,00€
(D.T.10ª LOUS).

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número
13/00487/15 condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así
como al cumplimiento de los requisitos que se indican a continuación, advirtiéndose que, a
los efectos de lo establecido en la D.T. 10ª de la ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación
y Uso del Suelo de las Illes Balears, la edificación no se entenderá efectivamente incorporada
a la ordenación hasta que se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de
los condicionantes establecidos por los servicios técnicos en su informe así como sea
liquidada en su totalidad la prestación económica correspondiente, lo que deberá hacerse
constar en la licencia.
Condicionantes/Requisitos:
−

La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 6.884,70€ destinados a la adquisición, recuperación, protección y gestión
sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio Municipal
del suelo.

−

Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 27 de julio de 2015.

−

Previo a la retirada de la licencia, deberá aportarse Nombramiento del Aparejador.

−

Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización.
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6.

EXPEDIENTE 20.052/14.- Legalización de tres viviendas unifamiliares aisladas sitas
en el polígono 26, parcela 281, Santa Gertrudis de Fruitera. Presupuesto:
249.866,55 € (D.T.10ª LOUS).

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número
13/00858/14 condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así
como al cumplimiento de los requisitos que se indican a continuación, advirtiéndose que, a
los efectos de lo establecido en la D.T. 10ª de la ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación
y Uso del Suelo de las Illes Balears, la edificación no se entenderá efectivamente incorporada
a la ordenación hasta que se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de
los condicionantes establecidos por los servicios técnicos en su informe así como sea
liquidada en su totalidad la prestación económica correspondiente, lo que deberá hacerse
constar en la licencia.
Condicionantes/Requisitos:
−

A que se legalice las edificaciones que no se legalizan en el proyecto y que existían en la
Ortofoto de 2006 y figuran en el catastro, como el almacén de 8 m2 y el agrario de 19
m2 la demolición del baño de la planta piso.

−

Que se presente proyecto de demolición de la edificación de 52 m2 y la piscina de 39 m2
anexas al almacén, situado al sureste de la parcela, ya que no están construidas con
licencia ni aparecen en la Ortofoto de 2006 e incumplen la normativa vigente y, por
tanto, debe procederse al restablecimiento de la legalidad urbanística, dándose traslado
al Departamento de Infracciones.

−

A que se aporten las características técnicas de la fosa séptica existente, las cuales se
deben adaptar al punto 3 del art. 81 del Pla Hidrològic de les Illes Balears (Real Decreto
684/2013), o en caso de tener que sustituirla y a efectos de la emisión del final de obra,
presentar los titulares de estas viviendas la documentación pertinente a este Ayuntamiento
y una declaración responsable ante la administración hidráulica.

−

La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 37.479,98€ destinados a la adquisición, recuperación, protección y
gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio
Municipal del suelo.

−

Previo a la retirada de la licencia, deberá aportarse Nombramiento del Aparejador y
Proyecto de demolición.

−

Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización y
demolición.
7.

EXPEDIENTE 20.863/14.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en
C/ Torre de Can Negre, 17, Urbanización Ses Torres, Jesús. Presupuesto:
332.650,00 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto básico sin visar aportado en
fecha 12 de noviembre de 2014 y documentación complementaria aportada en fecha 28 de
mayo de 2015, redactado por el arquitecto D. Juan José Ribas Tur (expediente de obras
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número 20.863/14) condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos
así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
−

A la previa justificación de zonas ajardinadas y/o arboladas: 50% de la superficie no
ocupada por la edificación.

−

A que la construcción de la vivienda y piscina no superen la cota de 33 m sobre el nivel
del mar, según compromiso aportado ante el Departamento de Patrimonio del Consell y
ante este Ayuntamiento, con el fin de proteger la visuales de la Torre de Ca n'Espatlleta,
al encontrarse la parcela dentro del ámbito de dicha Torre.

−

Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 02 de enero de 2015.

−

Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

−

Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de
RCD con valoración del coste de los residuos a generar y depositar la correspondiente
fianza.

−

En el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia deberá presentar
Proyecto de ejecución, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras.

−

Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de Arquitecto. Nombramiento del
Aparejador. Nombramiento de constructor.

−

A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.
8.

EXPEDIENTE 23.307/14.- Construcción de vivienda unifamiliar en planta piso sobre
local comercial sito en C/ Río Sena, núm. 3, Barrio Cas Corp, es Puig d’en Valls.
Presupuesto: 83.853,44 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número
13/01038/14 condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así
como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
−

A la previa justificación de zonas ajardinadas y/o arboladas: 50% de la superficie no
ocupada por la edificación.

−

A la retirada de la licencia de segregación número 052/2007.

−

A la regularización de la superficie de la parcela en el registro y en el catastro.

−

Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 17 de abril de 2015.

−

Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

−

Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de
RCD con valoración del coste de los residuos a generar y depositar la correspondiente
fianza.
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−

En el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia deberá presentar
Proyecto de ejecución, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras.

−

Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de Arquitecto. Nombramiento del
Aparejador. Nombramiento del constructor.

−

A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.

9.

EXPEDIENTE 9.885/12.- Construcción de 36 viviendas de protección pública a ubicar
en parcela R-3 de l’Ila M-3 del PPO de S’Olivera, es Puig d’en Valls. Presupuesto:
2.350.876,89 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes,
Primero: Aprobar el proyecto visado número 13/00235/15 y proyecto posterior modificado
sin visar aportado en fecha 15 de octubre 2015, redactado por los arquitectos D. Albert Simó
Bayona y Dña. Eugenia Rodríguez Segarra (expediente de obras número 9.885/12)
condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así como al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
−

Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 14 de agosto de 2015.

−

Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

−

Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de
RCD con valoración del coste de los residuos a generar y depositar la correspondiente
fianza.

−

En el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia deberá presentar
Proyecto de ejecución, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras.

−

Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de Arquitecto, Nombramiento del
Aparejador y Nombramiento del constructor.

−

A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.

−

Asimismo, deberá presentarse Proyecto de Placas Solares, suscrito por Técnico
competente, y asume del mismo.

Segundo: Subsanar el error advertido por los servicios técnicos en relación al cómputo de
los parámetros de edificabilidad y ocupación asignados en la licencia número 366/2015
(Expediente 3120/15 - Fase I), debiendo ser éstos de 0,26m2/m2 la edificabilidad resultante
y 9,01% la ocupación.
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10.

EXPEDIENTE 8.093/15.- Legalización de vivienda unifamiliar aislada sita en el
polígono 13, parcela 130, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 203.666,63 €
(D.T.10ª LOUS).

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número
13/00642/15 condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así
como al cumplimiento de los requisitos que se indican a continuación, advirtiéndose que, a
los efectos de lo establecido en la D.T. 10ª de la ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación
y Uso del Suelo de las Illes Balears, la edificación no se entenderá efectivamente incorporada
a la ordenación hasta que se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de
los condicionantes establecidos por los servicios técnicos en su informe así como sea
liquidada en su totalidad la prestación económica correspondiente, lo que deberá hacerse
constar en la licencia.
Condicionantes/Requisitos:
−

A que se proceda al restablecimiento de la legalidad urbanística de la pequeña
ampliación de la vivienda en su fachada suroeste (porche en planta semisótano) que no
aparece en la ortofoto de 2006, de lo cual se da traslado al Departamento de
Infracciones.

−

A que se presente proyecto de incorporación de las medidas de adecuación a las
condiciones generales de integración ambiental y paisajística establecidas en las NNSS,
consistente en :
Reforma o apertura de huecos para que el salón y el comedor de planta baja
y el dormitorio 4 de la planta primera cumplan la superficie mínima de
iluminación establecida en el Decreto 145/97 de habitabilidad.
Descripción de la instalación de saneamiento, aportando características
técnicas de la fosa séptica existente, la cual se deberá adaptar a lo establecido
en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, Anejo 4.

−

La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación
económica de 30.549,99€ destinados a la adquisición, recuperación, protección y
gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio
Municipal del suelo.

−

Previo a la retirada de la licencia, deberá aportarse Proyecto de incorporación de medidas
de adecuación.

−

Deberá aportarse Nombramiento del Aparejador y Asume de Arquitecto.

−

Tras la retirada de la licencia, deberá aportarse Nombramiento del Aparejador y Proyecto
de incorporación de medidas de adecuación.

−

Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la legalización e
incorporación de medidas de adecuación.
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11.

EXPEDIENTE 11.787/15.- Renovación de licencia núm. 240/12, de modificación de
proyecto básico de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en finca “Ca
Na Maria Manyà d’en Pep Vildo”, en el polígono 21, parcela 393, Jesús.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar la renovación de la licencia nº 240/12,
según proyecto visado número 13/00714/11, por un período de nueve meses
correspondientes a la mitad de su plazo inicial.
12.

EXPEDIENTE 18.144/14.- Reforma y ampliación de apartamentos turísticos “El Pinar”
sito en c/ Monte Aconcagua 47, Cala Llonga. Presupuesto: 170.255,92€.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico sin visar aportado
en fecha 02 de octubre de 2.014 y documentación complementaria aportada en fecha 14
de noviembre de 2.014 redactada por la arquitecto Dña. Eugenia Martínez del Moral
(expediente de obras número 18.144/14) condicionado al cumplimiento de lo establecido
en los informes técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
−

A justificar la plaza de aparcamiento accesible.

−

A que las rampas de acceso cumplan con el Decreto 110/2010 de supresión de barras
arquitectónicas.

−

A que se aporte corrección de Turismo de las plazas que se autorizaron en la autorización
definitiva.

−

Al cumplimiento en la Certificación del correspondiente Final de Obra del Código Técnico
de Edificación DB-SI y del Decreto 13/85, de febrero, mediante el cual se fijan nuevas
medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos y de
las disposiciones concretas sobre instalaciones de agua y energía. Se acompañará de
planos contra incendios de todas las plantas reformadas, donde figuren tanto las
instalaciones contra incendios proyectadas, como los elementos que se citan en el art. 1
del Decreto 13/85.

−

A vincular las edificaciones resultantes al uso turístico mediante inscripción en el Registro
de la Propiedad y a la inscripción en el registro insular de empresas, actividades y
establecimientos turísticos.

−

Al cumplimiento de lo establecido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en su
resolución de fecha 17 de febrero de 2015.

−

Al cumplimiento de lo establecido en el informe del Departamento de Turismo del Consell
Insular d’Eivissa de fecha 21 de noviembre de 2014.

−

Deberá aportar Justificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
2/2014 (LOUS), en los términos que establece el Reglamento de Gestión Urbanística
(R.D. 3288/1978 de 25 de agosto), en particular a presentar compromiso expreso de: a)
proceder a la edificación y urbanización simultánea; b) depositar una fianza por un
importe de 2.500€; c) no utilizar la construcción hasta en tanto no esté concluida la obra
de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o
de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
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−

Deberá abonarse a la administración municipal competente el 5% del valor del
presupuesto de ejecución material de la parte del edificio resultante que excede de la
edificabilidad fijada por el planeamiento urbanístico vigente o por la última licencia de
obras concedida, que en este caso es de 8.512,80€.

−

Previo a la expedición de la licencia municipal deberá aportar Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

−

Previo a la expedición de la Licencia el promotor deberá aportar estudio de gestión de
RCD con valoración del coste de los residuos a generar y depositar la correspondiente
fianza.

−

En el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la licencia deberá presentar
Proyecto de ejecución, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras.

−

Previo al inicio de las obras, deberá aportarse Asume de Arquitecto, Nombramiento del
Aparejador. Nombramiento del constructor.

−

A pie de obra deberá disponerse cartel indicador en que consten nombre y apellidos de
los técnicos directores, del contratista y del promotor.
13.

EXPEDIENTE 14.347/15.- Instalación de red de B.T. subterránea desde E.T. Acuario,
nº 31102 en el polígono 20, parcela 84, Jesús. Presupuesto: 3.120,45€.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico sin visar aportado
en fecha 16 de septiembre de 2015 redactado por el ingeniero técnico industrial D. Antonio
Moreno Martínez (expediente de obras número 14.347/15), condicionado al cumplimiento
de lo establecido en los informes técnicos así como al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
-

En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse
la cédula de habitabilidad o la licencia de forma previa a la retirada de la licencia.

-

Previo a la retirada de la Licencia el promotor deberá depositar garantía económica para
responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso de
construcción o demolición, siendo su cuantía del 5% del presupuesto de la obra,
estableciéndose en este caso 156,025€.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe de
4.680€ para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados.

-

Se repondrán los servicios y los pavimentos a su estado original.

-

Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes
en su estado actual.

-

Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art.
8.2.08 de las NN. SS., y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos
establecidos según las NN. SS., a un mínimo de 3,00 m del eje del camino.

-

Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el
proyecto.
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-

En el caso de que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho
paso.

-

Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos
de esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de
la correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de
finalización de las obras llevadas a cabo.

-

Una vez finalizadas las instalaciones, y previamente a la devolución de la garantía
económica, se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de Puesta en
Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas sellado
por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos.
14.

EXPEDIENTE 14.345/15.- Ampliación de red subterránea de B.T. aérea E.T. Can
Sansó, nº 30171, en C/ Frankfurt, núm. 8, Santa Eulària des Riu. Presupuesto:
5.580,11€.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico sin visar aportado
en fecha 16 de septiembre de 2015 redactado por el ingeniero técnico industrial D. Antonio
Moreno Martínez (expediente de obras número 14.345/15), condicionado al cumplimiento
de lo establecido en los informes técnicos así como al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
-

En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse
la cédula de habitabilidad o la licencia de forma previa a la retirada de la licencia.

-

Previo a la retirada de la Licencia el promotor deberá depositar garantía económica para
responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso de
construcción o demolición, siendo su cuantía del 5% del presupuesto de la obra,
estableciéndose en este caso 279,01€.

-

Previo a la retirada de la licencia deberá constituirse garantía económica por importe de
800€ para garantizar la correcta reposición de los pavimentos afectados.

-

Se repondrán los servicios y los pavimentos a su estado original.

-

Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes
en su estado actual.

-

Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art.
8.2.08 de las NN. SS., y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos
establecidos según las NN. SS., a un mínimo de 3,00 m del eje del camino.

-

Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el
proyecto.

-

En el caso de que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho
paso.
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-

Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos
de esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de
la correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de
finalización de las obras llevadas a cabo.

-

Una vez finalizadas las instalaciones, y previamente a la devolución de la garantía
económica, se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de Puesta en
Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas sellado
por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos.
15.

EXPEDIENTE 15.445/15.- Ampliación de red de baja tensión del C.D. “Escuelas Can
Guasch”, nº 30814 en el polígono 15, parcela 159, Truy den Vich, Santa Eulària des
Riu. Presupuesto: 4.214,82 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico visado número
139074/0001 condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así
como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

Al cumplimiento de lo establecido en el informe del Departament de Mobilitat, Interior i
Medi Ambient del Consell d’Eivissa, de fecha 20 de agosto de 2014.

-

En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse
la cédula de habitabilidad o la licencia de forma previa a la retirada de la licencia.

-

Previo a la retirada de la Licencia el promotor deberá depositar garantía económica para
responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso de
construcción o demolición, siendo su cuantía del 5% del presupuesto de la obra,
estableciéndose en este caso 210,74€.

-

Se repondrán los servicios y los pavimentos a su estado original.

-

Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes
en su estado actual.

-

Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art.
8.2.08 de las NN. SS., y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos
establecidos según las NN. SS., a un mínimo de 3,00 m del eje del camino.

-

Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el
proyecto.

-

En el caso de que los terrenos por los que discurra el tramo proyectado sean de dominio
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho
paso.

-

Una vez finalizadas las instalaciones, y previamente a la devolución de la garantía
económica, se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de Puesta en
Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas sellado
por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos.

12

16.

EXPEDIENTE 6.071/15.- Desdoblamiento de red de baja tensión aérea existente
perteneciente a la E.T. “Urbanización Es Terç”, nº 30643, para dotación de servicio
de R.B.T.S. a realizar con licencia de obra núm. 57/15 en Carretera de Santa Eulària
6, nº 1-A, Sa Font, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 1.500,00 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto técnico aportado en fecha
23 de abril de 2015 y en fecha 08 de octubre de 2015 redactados por el ingeniero técnico
industrial D. Antonio Moreno Martínez, condicionado al cumplimiento de lo establecido en
los informes técnicos así como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse
la cédula de habitabilidad o la licencia de forma previa a la retirada de la licencia.

-

Previo a la retirada de la Licencia el promotor deberá depositar garantía económica para
responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso de
construcción o demolición, siendo su cuantía del 5% del presupuesto de la obra,
estableciéndose en este caso 100,00€.

-

Las canalizaciones se ejecutarán bajo acera, no bajo calzada, exceptuando los cruces.

-

Se repondrán los servicios y los pavimentos a su estado original. En caso de rotura de
asfalto, la zanja se realizará cortando el asfalto con máquina con disco y cubriendo las
zonas rotas con una capa de 30cm de hormigón, como mínimo, y 5cm de aglomerado
asfáltico en su parte superior.

-

Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes
en su estado actual.

-

Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art.
6.2.08 de las NN. SS., y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos
establecidos según las NN. SS. Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las
parcelas señaladas en el proyecto.

-

Se comunicará con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos de
esta corporación, para poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como de la
correcta ejecución de las mismas. Así mismo, deberá comunicar también la fecha de
finalización de las obras llevadas a cabo.

-

Una vez finalizadas las instalaciones, y previamente a la devolución de la garantía
económica, se aportará el Certificado Final de Instalación y la Autorización de Puesta en
Servicio de Industria de las instalaciones realizadas con el plano de las mismas sellado
por Industria, así como fotografías del estado final de los pavimentos.
17.

EXPEDIENTE 16.147/15.- Ampliación de red de baja tensión del CD “Sescanyaca”,
nº 30911 sito en el polígono 29, parcela 218, Santa Gertrudis de Fruitera.
Presupuesto: 2.499,68 €.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, aprobar el proyecto visado número
139292/0001 condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos así
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como al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

En caso de que dicho suministro corresponda a vivienda o apartamento, deberá aportarse
la cédula de habitabilidad o la licencia de forma previa a la retirada de la licencia.

-

Previo a la retirada de la Licencia el promotor deberá depositar garantía económica para
responder de la correcta eliminación de los residuos generados durante el proceso de
construcción o demolición, siendo su cuantía del 5% del presupuesto de la obra,
estableciéndose en este caso 124,98€.

-

Se repondrán los servicios y los pavimentos a su estado original.

-

Se prestará especial atención a los servicios existentes, debiendo adoptar las debidas
precauciones y medidas de seguridad al realizar las zanjas y dejar los servicios existentes
en su estado actual.

-

Los armarios a ejecutar se situarán integrados en los cerramientos de separación de
parcelas y no superarán la altura máxima del cerramiento macizo permitido según el art.
8.2.08 de las NN. SS., y en todo caso respetando las alineaciones y retranqueos
establecidos según las NN. SS., a un mínimo de 3,00m del eje del camino.

-

Dichos armarios darán servicio exclusivamente a las viviendas y parcelas señaladas en el
proyecto.

-

En el caso en que los terrenos por los que discurra el tramo proyecto sean de dominio
privado, se deberá presentar autorización del dueño de los terrenos permitiendo dicho
paso.
18.

EXPEDIENTE 21.820/14.- Ver solicitud en relación a requerimiento de depósito
garantía económica para obras de ampliación Red de distribución en B.T. de C.T.
Montegolf n1 31245, sita en la C/ Medinacelli, núm. 107, Urb. Roca Llisa, Jesús y
acordar lo que proceda.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, desestimar la solicitud realizada por el interesado
de que no se le aplique la garantía económica de 6.000,00€ “para garantizar la correcta
reposición de los pavimentos afectados” y solicitarle el depósito de la cantidad de 4.116,65€,
que podrá efectuarse ante la entidad urbanística colaboradora de Roca Llisa a fin de
completar la garantía, siendo necesario certificado acreditativo de dicho depósito ante la
Comunidad de Propietarios de Roca Llisa que deberá ser aportado ante este ayuntamiento
previo a la retirada de la licencia.

2.2. DISCIPLINA URBANISTICA
a) Ver Expediente Sancionador en Materia de Actividades nº 01/15, en la C/ Río Duero
nº 10, Can Negre, T.M. de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por unanimidad
de los miembros presentes, acuerda:
Desestimar el escrito de alegaciones presentado confirmando el contenido de la
Primero:
propuesta de resolución de fecha 02 de octubre de 2015, e imponer a la entidad responsable,
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como promotora de la actividad y al interesado, en calidad de administrador responsable de
la infracción en materia de actividades cometida, sanción económica por importe de diez mil
un euros (10.001€).
Segundo: Proceder a la suspensión definitiva de la actividad, la cual deberá realizarse en
un plazo no superior a las 48 horas posteriores a la notificación del presente acuerdo, sin
perjucio del precinto de la misma en caso de no procederse de forma voluntaria a ello así
como la puesta en conocimiento de dicha circunstancia ante la autoridad judicial competente.
b) Ver Expediente Sancionador por Ruidos nº 14/15, en la Ctra. Es Canar Km. 3 Santa
Eulària des Riu, y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, estimar parcialmente el escrito de alegación
presentado, e imponer a la entidad titular del establecimiento, como responsable de la
infracción cometida, una sanción por importe de diez mil un euros (10.001€).

3.- CONTRATACION
a) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1016, relativo a la clasificación de candidatos
del expediente de contratación nº 072-2015 de Reposición asfáltica Camí Venda des
Savions y acordar lo que proceda.
Visto el Decreto de fecha 06 de noviembre de 2015, que dice:
…\... “ Visto que mediante Junta de Gobierno Local de fecha 05 de octubre de 2015 se aprobó el
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en
Reposición asfáltica Camí Venda des Savions, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo
se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
….\... “ Visto que con fecha 29 de octubre de 2015 se constituyó la Mesa de contratación, y está, en
fecha 05 de noviembre de 2015, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa,
realizó propuesta de adjudicación a favor de Aglomerados Ibiza, S.A, por un importe de 182.908,24 €
+ I.V.A., examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad
con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
DISPONGO:
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la propuesta llevada
a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:
1. Aglomerados Ibiza, S.A.- 182.908,24 € + I.V.A.
2. Hnos. Parrot, S.A.- 185.315,00 € + I.V.A.
3. Islasfalto, S.L.- 186.315,00 € + I.V.A.
SEGUNDO. Notificar y requerir a Aglomerados Ibiza, S.A, licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y validez
de los documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
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contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.
TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita informe-propuesta y se dé
cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto.
CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo, en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre”
….\...

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
b) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1040/2015, relativo a la adjudicación del
expediente de contratación nº 072-2015 de Reposición asfáltica Camí Venda des
Savions y acordar lo que proceda.
Visto el Decreto de fecha 16 de noviembre de 2015 que dice:
…\... “ Visto el informe propuesta de resolución de la Secretaria de fecha 13 de noviembre de 2015, que
dice:
“En relación con el expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación
ordinaria de las obras de Reposición asfáltica Camí Venda des Savions, EXP-072-2015, emito el siguiente
informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 13 de agosto de 2015, por los Servicios Técnicos Municipales, se justifica la necesidad
de la realización de las obras.
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de
los terrenos, se incorpora a este expediente de contratación.
SEGUNDO. Según el departamento de Secretaría, se considera como procedimiento más adecuado el
procedimiento negociado sin publicidad.
TERCERO. Con fecha 04 de septiembre de 2015 se emitió informe por la Intervención sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
CUARTO. Con fecha 10 de septiembre de 2015 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.
QUINTO. Por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre de 2015 se aprobó iniciar el expediente
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
SEXTO. Con fecha 30 de septiembre de 2015, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.
SÉPTIMO. Con fecha 01 de octubre de 2014, se realizó por la Intervención la retención de crédito oportuna
y se emitió Informe de fiscalización.
OCTAVO. Mediante Junta de Gobierno Local de fecha 05 de octubre de 2015 se aprobó el expediente y
los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en REPOSICIÓN
ASFÁLTICA CAMÍ VENDA DES SAVIONS, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria,
asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
NOVENO. Con fecha 13 de octubre de 2015 se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:
— Hnos. Parrot, S.A.
— Islasfalto, S.L.
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— Aglomerados Ibiza, S.A.
DÉCIMO. Con fecha 26 de octubre de 2014 se certificaron las ofertas que constan en el expediente.
UNDÉCIMO. Con fecha 29 de octubre de 2015 se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente
para la valoración de las ofertas, y tras la fase de negociación, realizó propuesta de adjudicación en fecha
05 de noviembre de 2015 a favor de AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
DUODÉCIMO. Con fecha 06 de noviembre de 2015, el órgano de contratación declaró como oferta
económicamente más favorable la emitida por la empresa Aglomerados Ibiza, S.A.
DECIMOTERCERO. Se requirió al candidato que presento la oferta económicamente más ventajosa para
que presentara la documentación justificativa que hacen referencia los artículos 146.1 y 151.2 a que hace
referencia el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como
justificación de la constitución de la garantía definitiva y, además, que dispone de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
DECIMOCUARTO. Con fecha 12 de noviembre de 2015, el candidato Aglomerados Ibiza, S.A, constituyó
garantía definitiva por importe de 9.145,41 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 6, 76, 87.5, 112, 121 y siguientes, 151.3, 169, 170, 171, 178, 229 y Disposición Adicional
Segunda siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009).
— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde de conformidad con el artículo 151.4 y la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, el contrato de obras de Reposición asfáltica Camí
Venda des Savions por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, por un importe de
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS Y VEINTICUATRO CÉNTIMOS.(182.908,24 €) y TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.(38.410,73 €)
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 4531.62948 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Publicar la formalización del contrato de obras de en el Perfil de contratante, y publicar anuncio
en el Boletín Oficial de les Illes Balears.
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo
informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Director Facultativo de las Obras y su posterior
comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la
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obra.
No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente” …\...
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
DISPONGO:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, el contrato de obras de Reposición asfáltica Camí
Venda des Savions por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, por un importe de
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS Y VEINTICUATRO CÉNTIMOS.(182.908,24 €) y TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.(38.410,73 €)
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 4531.62948 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Publicar la formalización del contrato de obras de en el Perfil de contratante, y publicar anuncio
en el Boletín Oficial de les Illes Balears.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo
informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Director Facultativo de las Obras y su posterior
comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la
obra.
SEXTO. Dar cuenta del presente Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre” …\...

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
c) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1017/2015, relativo a la clasificación de
candidatos del expediente de contratación nº 073-2015 de Reposición asfáltica Camí
Vell de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
…\... “ Visto que mediante Junta de Gobierno Local de fecha 05 de octubre de 2015 se aprobó el expediente
y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en Reposición
asfáltica Camí Vell de Santa Eulària des Riu, Exp-073-2015, por procedimiento negociado sin publicidad,
asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
Visto que con fecha 29 de octubre de 2015 se constituyó la Mesa de contratación, y está, en fecha 05 de
noviembre de 2015, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa, realizó propuesta de
adjudicación a favor de Aglomerados Ibiza, S.A, por un importe de 161.118,79 € + I.V.A., examinada la
documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el
artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
DISPONGO:
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la propuesta llevada a
cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:
1. Aglomerados Ibiza, S.A.- 161.118,79 € + I.V.A.
2. Islasfalto, S.L.- 169.779,00 € + I.V.A.
3. Hnos. Parrot, S.A.- 174.685,50 € + I.V.A.
SEGUNDO. Notificar y requerir a Aglomerados Ibiza, S.A, licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y validez de
los documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
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obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita informe-propuesta y se dé cuenta
a esta Alcaldía para resolver al respecto.
CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo, en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre” …\...

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
d) Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1041/2015, relativo a la adjudicación del
expediente de contratación nº 073-2015 de Reposición asfáltica Camí Vell de Santa
Eulària des Riu y acordar lo que proceda.
Visto el Decreto de fecha 16 de noviembre de 2015 que dice:
…\... “ Visto el informe propuesta de resolución de la Secretaria de fecha 13 de noviembre de 2015, que
dice:
“En relación con el expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación
ordinaria de las obras de Reposición asfáltica Camí Vell de Santa Eulària des Riu, EXP-073-2015, emito el
siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 13 de agosto de 2015, por los Servicios Técnicos Municipales, se justifica la necesidad
de la realización de las obras.
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de
los terrenos, se incorpora a este expediente de contratación.
SEGUNDO. Según el departamento de Secretaría, se considera como procedimiento más adecuado el
procedimiento negociado sin publicidad.
TERCERO. Con fecha 04 de septiembre de 2015 se emitió informe por la Intervención sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
CUARTO. Con fecha 10 de septiembre de 2015 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.
QUINTO. Por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre de 2015 se aprobó iniciar el expediente
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
SEXTO. Con fecha 30 de septiembre de 2015, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.
SÉPTIMO. Con fecha 01 de octubre de 2015, se realizó por la Intervención la retención de crédito oportuna.
OCTAVO. Mediante Junta de Gobierno Local de fecha 05 de octubre de 2015 se aprobó el expediente y
los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en REPOSICIÓN
ASFÁLTICA CAMÍ VELL DE SANTA EULÀRIA DES RIU, por procedimiento negociado sin publicidad y
tramitación ordinaria, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
NOVENO. Con fecha 13 de octubre de 2015 se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:
— Hnos. Parrot, S.A.
— Islasfalto, S.L.
— Aglomerados Ibiza, S.A.
DÉCIMO. Con fecha 26 de octubre de 2014 se certificaron las ofertas que constan en el expediente.
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UNDÉCIMO. Con fecha 29 de octubre de 2015 se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente
para la valoración de las ofertas, y tras la fase de negociación, realizó propuesta de adjudicación en fecha
05 de noviembre de 2015 a favor de AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
DUODÉCIMO. Con fecha 06 de noviembre de 2015, el órgano de contratación declaró como oferta
económicamente más favorable la emitida por la empresa Aglomerados Ibiza, S.A.
DECIMOTERCERO. Se requirió al candidato que presento la oferta económicamente más ventajosa para
que presentara la documentación justificativa que hacen referencia los artículos 146.1 y 151.2 a que hace
referencia el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como
justificación de la constitución de la garantía definitiva y, además, que dispone de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
DECIMOCUARTO. Con fecha 12 de noviembre de 2015, el candidato Aglomerados Ibiza, S.A, constituyó
garantía definitiva por importe de 8.055,94 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 6, 76, 87.5, 112, 121 y siguientes, 151.3, 169, 170, 171, 178, 229 y Disposición Adicional
Segunda siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009).
— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable procediendo su aprobación por el Alcalde de conformidad con el artículo 151.4 y la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, el contrato de obras de Reposición asfáltica Camí
Vell de Santa Eulària por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, por un importe de
CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.- (161.118,79
€) y TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS Y NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.(33.834,95 €)
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 4531.62948 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Publicar la formalización del contrato de obras de en el Perfil de contratante, y publicar anuncio
en el Boletín Oficial de les Illes Balears.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo
informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Director Facultativo de las Obras y su posterior
comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la
obra.
No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente”….\...
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo
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establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
DISPONGO:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Aglomerados Ibiza, S.A, el contrato de obras de Reposición asfáltica Camí
Vell de Santa Eulària por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, por un importe de
CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.- (161.118,79
€) y TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS Y NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.(33.834,95 €)
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 4531.62948 del presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Publicar la formalización del contrato de obras de en el Perfil de contratante, y publicar anuncio
en el Boletín Oficial de les Illes Balears.
QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo
informe del Coordinador de Seguridad y Salud o Director Facultativo de las Obras y su posterior
comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la
obra.
SEXTO. Dar cuenta del presente Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre” …\...

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
e) Ver certificación nº 1 de las obras de Parque infantil y zona verde Cas Capità, Exp024-2015, a favor de la empresa CESPA, compañía española de servicios públicos
y auxiliares, S.A, por un importe de 24.180,66 € y acordar lo que proceda.
Aprobada por unanimidad.
f)

Ver propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente y Participación Ciudadana,
relativa la contratación de una asistencia técnica para el departamento y acordar lo
que proceda.

Vista la propuesta que dice:
…\... “ Asunto: Contratación asistencia técnica.
Necesidades a cubrir: Asistencia técnica para los siguientes proyectos:
Área de participación ciudadana.
1.- Asesoramiento para la creación de nuevas asociaciones y gestión del registro de entidades
ciudadanas.
2.- Coordinación del servicio de atención al ciudadano europeo.
3.- Impulsar un proceso de participación ciudadana para la elaboración de un plan de acción 20152018 de la agenda local 21.
4.- Coordinar con los departamentos del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu la constitución de los
foros de participación ciudadana según establece el reglamento de participación ciudadana.
5.- Coordinar la agenda 21 escolar y la participación infantil y juvenil en el municipio.
6.- Coordinación de la línea verde municipal.
7.- Organización de jornadas y eventos relacionados con la participación ciudadana.
Área de calidad y medio ambiente.
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8.- Mantenimiento de los sistemas de gestión ambiental implantados en las 5 playas del municipio.
9.- Mantenimiento del sistema de gestión de la accesibilidad universal en la playa de Santa Eulària des
Riu.
10.- Implantación de un nuevo sistema de gestión de la accesibilidad universal en la playa de Cala
Llonga para su certificación en el 2016.
11.- Mantenimiento y actualización del sistema de gestión de la calidad del departamento de ocupación
y formación.
12.- Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en la Policía Local de Santa Eulària.
13.- Implantación de un sistema de gestión de la calidad en el departamento de deportes del
Ayuntamiento.
14.- Implantación de un sistema de gestión de emergencias en la agrupación de protección civil de
Santa Eulària.
15.- Implantación de un sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente en los
departamentos de medio ambiente y litoral y playas.
16.- Organización de una jornada nacional de protección civil.
Teniendo en cuenta los intereses generales y la necesidad de disponer de una asistencia técnica para
llevar a cabo los proyectos especificados, visto el informe del técnico de fecha 23 de octubre de 2015,
en el cual se determina el objeto y la necesidad del contrato, el presupuesto y características esenciales
de éste:
Existiendo crédito suficiente y visto el pliego de prescripciones técnicas de fecha 23 de octubre de 2015.
Teniendo en cuenta los intereses generales y, vista la documentación anterior, se propone al órgano de
contratación.
1.- Inicio del correspondiente expediente de contratación.
2.- Se proponen a las siguientes empresas/autónomos, por tener capacidad técnica para cumplir con
las necesidades a cubrir:
- GS Asesores: CIF: B-57098964.- 971 311303. info@gs-asesores.com
- Pilar Escandell Torres: DNI: 46958074-D. pescandell@outlook.com. Telf. 669698190
-Óptima Innovació, S.L.- CIF B57383333m –Telf. 605263550.
E-mail: tmoreno.optima@gmail.com
3.- la designación de D. Sergio Torres, Coordinador de playas, responsable del contrato”…\...

La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda por unanimidad de
los miembros presentes acuerda:
PRIMERO. Que por el Interventor se emita informe sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de
determinar el órgano competente para contratar.
SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
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g) Ver informe de Intervención en relación a la solicitud de una compensación dineraria
solicitada por la gestora de la Escoleta Infantil Municipal “Menuts” de Santa Gertrudis
de Fruitera, por desequilibrio económico, y acordar lo que proceda.
Visto el informe de Intervención, que dice:
“../..PRIMERO.- D. Saúl Madrid solicita la valoración y pago de una serie de material dicáctico que,
supuestamente, se ha utilizado en la “escoleta” durante la vigencia de la concesión iniciada el 01-05-11 y
con finalización el 31-08-15, prorrogada de mutua acuerdo hasta el 09-09-15.
A tal fin adjunta una relación valorada de material vario, montante 6.812,80 euros, sin justificar el coste
inicial del mismo ni la fecha de adquisición.
SEGUNDO.- El estudio económico financiero que sirvió de base para la apertura de la escoleta contempla
una partida por un montante de 3.600,00 €/año destinada a la compra de material didáctico y fungible.
Por todo ello, el funcionario que suscribe tiene a bien infomar que no procede efectuar pago alguno a D.
Saúl Madrid por el material didáctico anteriormente mencionado, pues dicho gastos se encuentra incluido en
los costes de la escoleta según el informe económico financiero anteriormente reseñado../..”

La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, desestimar el pago de la compensación dineraria
solicitada ya que dicho gasto se encuentra incluido en los costes de la escoleta infantil
municipal.

4.- VARIOS OBRAS
a) Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de aval constituido en su día para la solicitud de licencia de obras nº
00483/2007, por un importe de 1.200€, y acordar lo que proceda.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución del aval depositado por un
importe de mil doscientos euros (1.200€), en relación a la licencia de obras nº 483/2007.
b) Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de aval constituido en su día para la solicitud de la licencia de obras nº
00005/2015, por importe de 3.500€, y acordar lo que proceda.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución del aval depositado por un
importe de tres mil quinientos euros (3.500€), en relación a la licencia de obras nº
00005/2015.
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5.- VARIOS
a) Ver propuesta del Área IV. Servicios Sociales y Asistenciales, relativa a la concesión
de ayudas económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al
mes de octubre, y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, aprobar
las siguientes ayudas económicas para familias en situación de necesidad, correspondientes
al mes de octubre de 2015.
b) Ver propuesta del Área IV. Patrimonio Histórico y Cultural, relativa a la solicitud de
renovación de la adhesión al programa PLATEA para el año 2016 del auditorio del
Palacio de Congresos y del auditorio del Centro Cultural de Jesús, y acordar lo que
proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, renovar la adhesión al programa PLATEA para el año 2016 del
auditorio del Palacio de Congresos y del auditorio del Centro Cultural de Jesús.
c) Ver propuesta del Área IV. Educación y Cultura, relativa a la aprobación de una ayuda
económica al CEIP s’Olivera para la edición de un libro, y aprobar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, conceder una ayuda económica de quinientos veinticuatro euros con
sesenta céntimos (524,60€) al CEIP S’Olivera para la edición de un libro.
d) Ver propuesta del Área IV. Educación y Cultura, relativa a la aprobación de una ayuda
económica al “Institut d’Estudis Eivissencs” para la realización de la actividad “Art i
Vi”, y aprobar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, conceder una ayuda económica de quinientos euros (500€) al
“Institut d’Estudis Eivissencs” para llevar acabo la actividad denominada “Art i Vi” que se
celebrará del 20 al 24 de octubre en la Sala Ebusus, en Santa Eulària des Riu.
e) Ver propuesta del Área IV. Acción Social y Cultura, relativa a la firma de un convenio
de colaboración con la Agrupación Siesta para el año 2015, y acordar lo que
proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, la renovación del convenio anterior de colaboración con la
Agrupación Siesta.
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f)

Ver propuesta del Área IV. Juventud, relativa a la aprobación de la firma del acuerdo
de colaboración con el Institut Balear de la Joventut para la emisión de los carnets de
alberguista, ISIC, Teacher y Carnet Jove de les Illes Balears, y acordar lo que proceda.

../..
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar la firma del acuerdo de colaboración con el Institut Balear
de la Joventut transcrito anteriormente.
g) Ver propuesta del Área IV. Sub-área Deportes, relativa a la aprobación del
presupuesto y firma de diferentes convenios deportivos correspondientes a la
temporada 2015/2016, y acordar lo que proceda.
../..
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, acuerda:
Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
PRIMERO:
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club de Básquet Puig d’en Valls:
Se adjunta copia del convenio.
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Vicente Torres Marí, amb DNI núm. 41.438.509-F, que actua en representació del
CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS, domiciliat al carrer de Fray Vicent Nicolàs núm. 14, baixos, dreta,
d’Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07791403, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de

d´octubre de 2015.

Que el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del basket,i , segons els seus
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre
General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CB Puig d’en Valls volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del basquetbol en edats escolars. I
que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a
l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CB Puig d’en Valls es compromet a la direcció tècnica, organització i
desenvolupament de l’escola municipal esportiva de basquetbol.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
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c) El CB Puig d’en Valls nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El CB Puig d’en Valls podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així
ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CB Puig d’en Valls es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de Bàsquet de Santa Eulària en
tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El CB Puig d’en Valls es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i al·lotes que
entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de realitzar
l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les instal·lacions
esportives (Secretaria de la Piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com a màxim, en
el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Basquetbol amb 4.000 euros.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola municipal i
les pistes poliesportives de Puig d´en Valls i Pavelló Poliesportiu per al entrenament de la resta dels seus
equips, sempre segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions .
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016 i la tercera, abans del 30 de maig de 2016 al compte
del club núm. 2051 0159 21 1030697207
f) S´estableix lóbligació per part de l´Associació de reintegrar els fons en el supòsit d´incompliment dels
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l´article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions.
g) L’Ajuntament podrà sancionar el CB Puig d’en Valls en cas d’incompliment d’algun punt del present
document amb l’anul·lació d’aquest conveni.
h) En el no previst en aquest Conveni s´estarà al que es disposa en el previst en la Llei 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvencions i en Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions.”
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SEGUNDO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu y el Club Triatló Santa Eulària:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Jaime Tur Soler, amb DNI núm. 41.446.362-V, que actua en representació del CLUB
TRIATLÓ SANTA EULÀRIA, domiciliat al carrer d’Osca núm. 4, Santa Eulària des Riu, amb NIF núm. G07808520, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de 10 d´octubre de 2014.
Que el CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del triatló,i , segons els seus
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre
General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el Club Triatló Santa Eulària volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del triatló en edats escolars. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el Club Triatló Santa Eulària es compromet a la direcció tècnica, organització
i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de triatló.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club Triatló Santa Eulària nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El Club Triatló Santa Eulària podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El Club Triatló Santa Eulària es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de Triatló de Santa Eulària
en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club Triatló Santa Eulària es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i al·lotes
que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i el de l’assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de liquidar la taxa als alumnes i de fer una relació
d’alumnes a fi de realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa
Eulària a les instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions
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l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola municipal.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Triatló amb 8.000 euros.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola segons
l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016; la tercera, abans del 30 de juny de 2016 al compte del
club núm. 2051 0043 41 1033251354
f) L’Ajuntament podrà sancionar el Club Triatló Santa Eulària en cas d’incompliment d’algun punt del present
document amb l’anul·lació d’aquest conveni”

Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
TERCERO:
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y Santa Eulària Hándbol Club:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Jesús Serra Marí, amb DNI núm. 41.448.523-Q, que actua en representació del
SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB, domiciliat al carrer de César Puget Riquer núm. 1, esc. esquerra, 3r A,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07981848, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el Santa Eulària Handbol Club volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del handbol en edats escolars.
Que el SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB es una entitat dedicada a l´esport del Handbol,i, segons els seus
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. . I que no es troba sotmès a cap dels supòsits
de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre
General de subvencions.
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el Santa Eulària Handbol Club es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva d’handbol.
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b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Santa Eulària Handbol Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El Santa Eulària Handbol Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El Santa Eulària Handbol Club es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal d’Handbol de Santa
Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Santa Eulària Handbol Club es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i al·lotes
que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i l’assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de liquidar la taxa als alumnes i de fer una relació
d’alumnes a efectes de realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de
Santa Eulària a les instal·lacions esportives
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal d’Handbol amb 5.000 euros.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola municipal i
les pistes poliesportives de Santa Eulària i Pavelló Poliesportiu per al entrenament de la resta dels seus
equips, sempre segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions .
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016 i la tercera, abans del 30 de maig de 2016 al compte
del club núm. 2100 0225 02 0200255009
f) L’Ajuntament podrà sancionar el Santa Eulària Handbol Club en cas d’incompliment d’algun punt del
present document amb l’anul·lació d’aquest conveni”

Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
CUARTO:
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Hándbol Puig d’en Valls:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS
REUNITS
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D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Jose Antonio Ferrer Prohías, amb DNI núm. 46950218L, que actua en representació
del CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS, domiciliat al carrer de Sant Agustí, apartat de correus núm. 1220,
d’Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07688955, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que el HC Puig d’en Valls es una entitat dedicada a l´esport del Handbol,i, segons els seus estatuts, en
els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició
per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General
de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el HC Puig d’en Valls volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport de l’handbol en edats escolars. I per
això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club HC Puig d’en Valls es compromet a la direcció tècnica, organització
i desenvolupament de l’escola esportiva d’handbol.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El HC Puig d’en Valls nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El HC Puig d’en Valls podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així
ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola esportiva.
f) El HC Puig d’en Valls es compromet a utilitzar el nom d’Escola Esportiva d’Handbol de Puig d’en Valls en
tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El HC Puig d’en Valls es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i al·lotes que
entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació d’expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las
tarifes és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en
tot moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions.
k) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
l) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
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m) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Esportiva d’Handbol amb 3.000 euros.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola municipal i
les pistes poliesportives de Puig d´en Valls i Pavelló Poliesportiu per al entrenament de la resta dels seus
equips, sempre segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions .
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016 i la tercera, abans del 30 de maig de 2016 al compte
del club núm. 2051 0104 32 0260065744
f) L’Ajuntament podrà sancionar el HC Puig d’en Valls en cas d’incompliment d’algun punt del present
document amb l’anul·lació d’aquest conveni”

QUINTO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu y el Club Tennis Taula Santa Eulària:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, Lorenzo Gonzalez Amado, que actua en representació del CLUB TENNIS TAULA SANTA
EULÀRIA, domiciliat al carrer de Costa Ribas núm. 3, 1r,Santa Eulària, Eivissa (Balears), amb NIF núm. G57174310, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del tenis taula,i, segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels
supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el Club Tennis Taula Santa Eulària volen contribuir al foment, la promoció
i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tennis de taula en edats
escolars. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el Club Tenis Taula Santa Eulària es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de tennis de taula.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club Tennis Taula Santa Eulària nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe
del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
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d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El Club Tennis Taula Santa Eulària podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El Club Tennis Taula Santa Eulària es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de Tennis de Taula
de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El Club Tennis Taula Santa Eulària es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li
siguin confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El Club Tennis Taula Santa Eulària es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i
al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà l’establert en les taxes municipals i assegurança, i els pagaments
es faran a la secretaria de la Piscina.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de realitzar
l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les instal·lacions
esportives (Secretaria de la Piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola municipal.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Tennis de Taula amb 5.000 euros.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals del Pavelló Poliesportiu Municipal per al
desenvolupament d’aquesta escola segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016 i la tercera, abans del 30 de maig de 2016 al compte
del club núm. 2051 0043 49 1070009889
f) L’Ajuntament podrà sancionar el Club Tennis Taula Santa Eulària en cas d’incompliment d’algun punt del
present document amb l’anul·lació d’aquest conveni”

Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
SEXTO:
de Santa Eulària des Riu y la Escuela Municipal de Tiro con Arco:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
DELEGACIÓ DE TIR AMB ARC
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
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D’altra part, el senyor Juan carlos Cornelis, amb DNI núm. 41.459809-D, que actua en representació de
la delegació d´Eivissa de tir amb arc, domiciliat a Es Cubells, Sant Josep, amb NIF núm. G-07199383,
entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que sa delegació d´Eivissa de tir amb arc es una entitat dedicada a l´esport del tir amb arc,i , segons els
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits
de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre
General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i sa delegació d´Eivissa de tir amb arc volen contribuir al foment, la promoció
i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tir amb arc en edats escolars.
I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord sa delegació d´Eivissa de tir amb arc es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de tir amb arc.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) Sa delegació d´Eivissa de tir amb arc nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) Sa delegació d´Eivissa de tir amb arc podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) Sa delegació d´Eivissa de tir amb arc es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de Tir amb arc
de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) Sa delegació d´Eivissa de tir amb arc es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i
al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i el de l’assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de liquidar la taxa als alumnes i de fer una relació
d’alumnes a fi de realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa
Eulària a les instal·lacions esportives (Secretaria de la Piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com a màxim, en
el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
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Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola municipal.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal amb 2.000 euros.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola segons
l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016; la tercera, abans del 30 de juny de 2016 al compte del
club núm. 2100-1405-52-0200032794
f) L’Ajuntament podrà sancionar a sa delegació en cas d’incompliment d’algun punt del present document
amb l’anul·lació d’aquest conveni”

SÈPTIMO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu y S.C.R. Penya Esportiva Santa Eulària:
“../...CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el señor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. 41440565-Q,, que actua en representació
de la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliada al barri Can Frígoles, Camp Municipal d’Esports
de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. J-07469992, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport ,i , segons els seus
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre
General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment, la
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport de la Gimnàstica Rítmica
en edats escolars. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció tècnica,
l’organització i el desenvolupament de l’escola municipal esportiva de Gimnàstica Rítmica.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El club nomenarà una monitora que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els/les monitors/es responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió
del títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de
la direcció tècnica.
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e) La monitora podrà organitzar campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) La monitora es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica de Santa Eulària
en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) La monitora es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per al
desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) La monitora es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en
aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà l’establert en les taxes municipals i assegurança, i es liquidarà
mensualment a la Secretaria de la Piscina.
j) La monitora serà l’encarregada de fer una relació d’alumnes a efectes de realitzar l’expedició del carnet
d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària a les instal·lacions esportives (Secretaria
de la Piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho
expresa l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com a
màxim, en el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica amb 4.500 euros.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals del Pavelló Poliesportiu Municipal per al
desenvolupament d’aquesta escola segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016 i la tercera, abans del 30 de maig de 2016 al compte de
SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA
f) L’Ajuntament podrà sancionar la entitat en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni”

OCTAVO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu y el Club Nàutic Santa Eulària:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
I CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.

35

D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. 41.425.761-R, que actua en representació del CLUB
NÀUTIC SANTA EULÀRIA, domiciliat al Port Esportiu, “Club Nàutic Santa Eulària”, Santa Eulària des Riu
(Balears), amb NIF núm. G-07319809, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de vela i natació,i , segons els
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. . I que no es troba sotmès a cap dels
supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CN Santa Eulària volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport de la vela i la natació en edats
escolars. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CN Santa Eulària es compromet a la direcció tècnica, organització i
desenvolupament de l’escola municipal esportiva de vela i de la col·laboració en la secció de natació.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CN Santa Eulària nomenarà un director tècnic que anualment elaborarà un informe del
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s´ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El CN Santa Eulària podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CN Santa Eulària es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de Santa Eulària en tota la
publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El CN Santa Eulària es compromet al manteniment bàsic i netetja de les instal.lacions de l´escola de
vela i les seves dependències.
h) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club.
j) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
k) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
l) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 31 d´agost de
2016.
Segon
a)L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives de:
-Piscina municipal de Santa Eulària.
-Piscina municipal de Santa Gertrudis.
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-Oficines Club Nàutic(port esportiu).
-Noves instal.lacions escola de vela.
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”

NOVENO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu y el Club Nàutic Santa Eulària:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
I CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. 41.425.761-R, que actua en representació del CLUB
NÀUTIC SANTA EULÀRIA, domiciliat al Port Esportiu, “Club Nàutic Santa Eulària”, Santa Eulària des Riu
(Balears), amb NIF núm. G-07319809, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de vela i natació,i , segons els
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. . I que no es troba sotmès a cap dels
supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CN Santa Eulària volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CN Santa Eulària es compromet a la direcció tècnica, organització i
desenvolupament de l’activitat de manteniment per adults.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CN Santa Eulària nomenarà un director tècnic que anualment elaborarà un informe del
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s´ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El CN Santa Eulària podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta activitat.
f) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
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g) El cost de l’activitat per a l’esportista tindrà com a orientació les taxes municipals i el Club Nàutic
recaudarà el pagament d’aquesta activitat.
h) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
i) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
j) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 31 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà la activiat en la cessió d’instal.lacions del centre Esportiu
segons horaris facilitats pels tècnics municipals.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta activitat.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any.
c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”

DÉCIMO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu y el Club Ciclista Santa Eulària:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Felipe Sánchez Martínez, amb DNI núm. 11.407.609-T, que actua en representació
del CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA, domiciliat al carrer de Rafael Sainz de la cuesta s/n de Santa Eulària,
amb NIF núm. G-57055469, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del ciclisme,i, segons els seus
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre
General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment, la promoció
i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del ciclisme en edats escolars. I
per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament de l’escola de ciclisme.
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b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe
del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola.
f) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola de ciclisme de Santa Eulària
en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els al·lots i al·lotes
que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista será gratuita.
J) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA té la obligació de contractar una assegurança que cobreixi aquesta
activitat.
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola municipal
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola de ciclisme amb 1.000€.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016 i la tercera, abans del 30 de maig de 2016 al compte
del club núm. 2100 4508 88 2200014662
e) L’Ajuntament podrà sancionar el El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA en cas d’incompliment d’algun
punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

DECIMOPRIMERO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Tennis Santa Eulària:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015 .
REUNITS
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D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Jose Tur Marí, amb DNI núm. 41.453.394-B, que actua en representació del CLUB
TENNIS SANTA EULÀRIA, domiciliat al carrer de Sant Jaume núm. 57, 2n 1r, Santa Eulària des Riu , Eivissa
(Balears), amb NIF G-57228009, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CT Santa Eulària volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tennis en edats escolars. I que no
es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13
de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el CT Santa Eulària es compromet a la direcció tècnica, organització i
desenvolupament de l’escola esportiva de tennis.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment d’aquesta escola.
f) El Club es compromet a utilitzar el nom d’Escola de Tennis de Santa Eulària en tota la publicitat impresa
que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i les al·lotes que entrenin en
aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació d’expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de les
tarifes és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en
tot moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El CT Santa Eulària es compromet al manteniment básic i la netetja de les pistes de tennis.
k) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
l) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
m) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
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a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola i de facilitar l’oficina del pavelló per tasques administratives segons horari facilitat per la
coordinació.
b) L’Ajuntament cedeix les pistes annexes al Pavelló Municipal de Santa Eulària per al desenvolupament
d’aquesta escola segons l’horari assignat per la Direcció de les instal.lacions.
c) Els socis del Club tendran gratuïtat en la utilització de les altres pistes de tennis municipals prèvia
presentació del carnet del club i segons els horaris habituals de les instal·lacions.
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) L’Ajuntament podrà sancionar el Club de Tennis en cas d’incompliment d’algun punt del present
document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

DECIMOSEGUNDO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Societat Esportiva Sant Carles:
“../.CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I LA
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES
A Santa Eulària des Riu, el dia 11 de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Tercero García, amb DNI núm. 5.112.566-B, que actua en representació de la
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES, domiciliada a la plaça de l’Església s/n, Camp Municipal d’Esports
de Sant Carles, amb NIF núm. G-07735749, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015
L’Ajuntament de Santa Eulària i la Societat Esportiva Sant Carles volen contribuir al foment, la promoció i
el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol. I que no es troba sotmès
a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei
38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord la Societat Esportiva Sant Carles es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment de l’esport del futbol.
f) El Club es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat
impresa que pugui realitzar.
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g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els seus afiliats.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació de expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de les
tarifes és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en
tot moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El Club es compromet a cumplir i fer cumplir el reglament d´us de la instalació segons anexe.
k) El Club es compromet al manteniment bàsic i netetja de les instal.lacions del camp municipal i de les
seves dependències.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives per al desenvolupament d’aquesta activitat
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions i l´explotació de la cafetería.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”

DECIMOTERCERO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Deportivo Atlético Jesús:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI núm.
41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí, amb DNI núm. 41.430.903-Z, que actua en representació del
CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS amb adreça postal apt. 10105 de Jesús, amb NIF núm. G-07456601,
entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CD Atlético Jesús volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol.I que no es troba sotmès a
cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003,
17 de Novembre General de subvencions. I per això
ACORDEN
Primer
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a) Mitjançant el present acord el CD Atlético Jesús es compromet a la direcció tècnica, l’organització i el
desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no ostenta
cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la direcció
tècnica.
e) El Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment de l’esport del futbol.
f) El Club es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat
impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els seus afiliats.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació d’expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las tarifes
és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en tot
moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El Club es compromet a cumplir i fer cumplir el reglament d´us de la instalació segons anexe.
k) El Club es compromet al manteniment bàsic i netetja de les instal.lacions del camp municipal i de les seves
dependències.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la celebració de
lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives de Jesús i l´explotació de la cafetería per al
desenvolupament d’aquesta activitat segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”

DECIMOCUARTO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Tennis Santa Gertrudis:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI núm.
41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
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D’altra part, el senyor Antonio Torres Noguera, amb DNI núm. 41.455.955-L, que actua en representació
del CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS, domiciliat al carrer de les Escoles de Santa Gertrudis s/n, Edifici
Polivalent, Santa Gertrudis, Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-5720379, entitat de la
qual és secretari.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CT Santa Gertrudis volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tennis en edats escolars. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CT Santa Gertrudis es compromet a la direcció tècnica, organització i
desenvolupament de l’escola esportiva de tennis.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no ostenta
cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CT Santa Gertrudis nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la direcció
tècnica.
e) El CT Santa Gertrudis podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho
estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola.
f) El CT Santa Gertrudis es compromet a utilitzar el nom d’Escola de Tennis de Santa Gertrudis en tota la
publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El CT Santa Gertrudis es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i al·lotes que entrenin
en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació d’expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las tarifes
es el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en tot
moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El CT Santa Gertrudis es compromet al manteniment básic i la netetja de les pistes de tennis.
k) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
l) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
m) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al desenvolupament
d’aquesta escola.
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b) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals de les pistes de tennis del nou complexe esportiu de Santa
Gertrudis per al desenvolupament d’aquesta escola segons l’horari assignat per la Direcció de les
instal·lacions.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L'Ajuntament podrà sancionar el CT Santa Gertrudis en cas d’incompliment d’algun punt del present
document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

DECIMOQUINTO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Futbol Puig d’en Valls:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS
A Santa Eulària des Riu, el dia

de novembre de 2015

REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor José Manuel Díaz Aguilar, amb DNI núm. 41.437.448 G, que actua en representació
del CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS, domiciliat a l’avinguda del Parc, núm. 12, de Puig d’en Valls, Santa
Eulària (Balears) amb NIF núm. G-07557093, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CF Puig d’en Valls volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol. I que no es troba sotmès
a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei
38/2003, 17 de Novembre General de subvencions. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CF Puig d’en Valls es compromet a la direcció tècnica, organització i
desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells
c) El Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment de l’esport del futbol.
f) El Club es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat
impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els seus afiliats.
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i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació d’expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las
tarifes és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en
tot moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El Club es compromet a cumplir i fer cumplir el reglament d´us de la instalació segons anexe.
k) El Club es compromet al manteniment bàsic i netetja de les instal.lacions del camp municipal i de les
seves dependències.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a)L’Ajuntament cedeix :
-Les instal·lacions municipals esportives per al desenvolupament d’aquesta activitat segons l’horari assignat
per la Direcció de les instal·lacions.
-L´explotació de la cafetería del nou edifici social.
-L´oficina nº2 del nou edifici socio-esportiu.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”

DECIMOSEXTO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club de Pesca Santa Eulària:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB PESCA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI núm.
41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Lucas Guasch Torres, amb DNI núm. 41.451262-H, que actua en representació del
CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliat a Casa Can Lluquet, Crta Es Figueral, Sant Carles de
Peralta, Santa Eulària des Riu, amb NIF núm. G-07592553, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que el CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de la pesca, i , segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels
supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el Club volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la
cultura física i, més concretament, de l’esport del la pesca a totes les edats. I per això
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ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament de les pescades populars.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no ostenta
cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la direcció
tècnica.
e) El CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquest esport.
f) El CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i logotip de l´Ajuntament de
Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com a màxim, en el
termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat.
h) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
i) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
j) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 31 d´agost de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà les activitats del club amb 3.000 euros.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
c) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016; la tercera, abans del 30 de juny de 2016 al compte del
club núm. 0030 2128 5100 0313 1271
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”

DECIMOSÉPTIMO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Futbol Atlético Jesús:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB FUTBOL ATLÉTICO JESÚS
A Santa Eulària des Riu, el dia

de novembre de 2015

REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI núm.
41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí, amb DNI núm. 41.430.903-Z, que actua en representació del
CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS amb adreça postal apt. 10105 de Jesús, amb NIF núm. G-07456601,
entitat de la qual és president.

47

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de 10 d´octubre de 2014.
Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es una entitat dedicada a l´esport del futbol,i , segons els seus
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CF Jesús volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de
la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol en edats escolars. I que no es troba sotmès a cap
dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17
de Novembre General de subvencions. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no ostenta
cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la direcció
tècnica.
e) El Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment de l’esport del futbol.
f) El Club es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat
impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els seus afiliats.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació de expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las tarifes
és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en tot
moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El Club es compromet a cumplir i fer cumplir el reglament d´us de la instalació segons anexe.
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com a màxim, en el
termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat.l) El club es compromet
a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents de l'Ajuntament,
realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la celebració de lligues, campionats
interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Futbol amb 6.000 euros.
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b) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives per al desenvolupament d’aquesta activitat
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016 i la tercera, abans del 30 de maig de 2016 al compte del
club núm.”

DECIMOCTAVO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Peña Deportiva:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI núm.
41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el señor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. 41440565-Q, que actua en representació de
la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliada al barri Can Frígoles, Camp Municipal d’Esports de
Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. J-07469992, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015
Que el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA es una entitat dedicada a l´esport del futbol,i , segons els seus
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre
General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA volen contribuir al foment, la promoció
i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el CLUB FUTBOL PEÑA DEPORTIVA es compromet a la vigilància, manteniment
bàsic , direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no ostenta
cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la direcció
tècnica.
e) El Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment de l’esport del futbol.
f) El Club es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat
impresa que pugui realitzar.
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g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els seus afiliats.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació de expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las tarifes
és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en tot
moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El Club es compromet a cumplir i fer cumplir el reglament d´us de la instalació segons anexe
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com a màxim, en el
termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la celebració de
lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Futbol amb 20.000 euros.
b) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives per al desenvolupament d’aquesta activitat
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016 i la tercera, abans del 30 de maig de 2016 al compte del
club.”

DECIMONOVENO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Societat Cultural Recreativa Penya Esportiva Santa
Eulària:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
SOCIETAT CULTURAL RECREATIVA PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el señor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. 41440565-Q, que actua en representació
de la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliada al barri Can Frígoles, Camp Municipal d’Esports
de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. J-07469992, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015
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L’Ajuntament de Santa Eulària i la SCR Penya Esportiva Santa Eulària volen contribuir al foment, la promoció
i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol, futbol sala, de la cultura
i del tennis. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions
establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de subvencions.
I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord la SCR Penya Esportiva Santa Eulària es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament dels equips de futbol, tennis i activitats culturals-esportives de les diferents
categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment de l’esport del futbol i tennis.
f) El Club es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat
impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els seus afiliats.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació d’expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las
tarifes és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en
tot moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El Club es compromet a cumplir i fer cumplir el reglament d´us de la instalació segons anexe.
k) El Club es compromet al manteniment bàsic i netetja de les instal.lacions del camp municipal i de les
seves dependències.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 31 d´agost de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del: camp de gespa, pistes poliesportives,
pavelló, sala polivalent del centre esportiu i l´explotació de la cafetería, sempre segons l´horari assignat
per la Direcció de les diferents instal.lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”
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VIGÉSIMO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Santa Eulària des Riu y el Club Kick Boxing Santa Eulària:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI núm.
41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor David Serra Ribas, amb DNI núm. 47253471-V, que actua en representació del CLUB
KICK BOXING SANTA EULÀRIA, domiciliat al Port Esportiu, “Club Nàutic Santa Eulària”, Santa Eulària des
Riu (Balears), amb inscripció al registre de associacions del Govern Balear DC 2610, entitat de la qual és
president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015
Que el CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del Kick boxing,i , segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció de l´ esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment, la
promoció i el desenvolupament de la cultura física. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició
per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de
subvencions. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i
desenvolupament de l´activitat .
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no ostenta
cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB nomenarà un director tècnic que anualment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s´ha d’adjuntar al primer informe de la direcció
tècnica.
e) El CLUB podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment d’aquesta activitat.
f) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per al
desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació d’expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las tarifes
és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en tot
moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
i) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la celebració de
lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
j) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
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k) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a)L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà la activitat en la cessió d’instal·lacions
-Sala polivalent al Centre Esportiu de Santa Eulària dimarts i dijous de 20 a 21.30h.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d´un any.
c) L’Ajuntament podrà sancionar al Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”

VIGÉSIMOPRIMERO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Societat Trot Eivissenc:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
SOCIETAT TROT EIVISSENC
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Cívico Ruíz, amb DNI núm. 41.444.564-J, que actua en representació de
Societat Trot Eivissenc, domiciliat al hipódromo de San Rafael s/n, amb NIF núm. G-57659419.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que la Societat Trot Eivissenc es una entitat dedicada a l´esport del trot,i, segons els seus estatuts, en els
seus fins està la promoció d´aquest esport. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per
ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de
subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i la Societat Trot Eivissenc volen contribuir al foment, la promoció i el
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del trot. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord la Societat Trot Eivissenc es compromet a la direcció tècnica, organització i
desenvolupament de la diada de trot festes de maig.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) La Societat Trot Eivissenc nomenarà un director tècnic que elaborarà un informe-memòria del
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament( oficines centre
esportiu c/Rafael Sainz de la cuesta s/n).
d) El responsable del desenvolupament d’aquest conveni ha d’estar en possessió del títol expedit per la
federació corresponent.
e) La Societat Trot Eivissenc es compromet a utilitzar el nom de trofeu Festes de Maig en tota la publicitat
impresa que pugui realizar i anunciar-ho per megafonia.
f) La Societat Trot Eivissenc té la obligació de contractar una assegurança que cobreixi aquesta activitat i
els esportistes implicats.
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g) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com a màxim, en
el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat.
h) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
i) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
j) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 d´abril del 2016 fins el 31 de maig de 2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària dotarà amb 2.500€ aquesta activitat.
c) El període de validesa d’aquest conveni es limita a l´organització d´aquesta activitat.
d) El pagament d’aquest conveni serà realitzat una vegada justificada la activitat i presentada la memòria.
e) L’Ajuntament podrà sancionar a la Societat Trot Eivissenc en cas d’incompliment d’algun punt del present
document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

VIGÉSIMOSEGUNDO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Futbol Santa Gertrudis:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB FUTBOL SANTA GERTRUDIS
A Santa Eulària des Riu, el dia de novembre de 2015
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el señor Miguel Angel Parejo Guasch, amb DNI núm.41.447.561-C , que actua en
representació del CLUB FUTBOL SANTA GERTRUDIS amb NIF núm. G-07783194, entitat de la qual és
tresorer.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015
L’Ajuntament de Santa Eulària i el C. FUTBOL SANTA GERTRUDIS volen contribuir al foment, la promoció
i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol. I que no es troba sotmès
a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei
38/2003, 17 de Novembre general de subvencions. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el C. FUTBOL SANTA GERTRUDIS es compromet a la direcció tècnica,
l’organització i el desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
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d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment de l’esport del futbol.
f) El Club es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat
impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els seus afiliats.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació d’expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las
tarifes és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en
tot moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El Club es compromet a cumplir i fer cumplir el reglament d´us de la instalació segons anexe.
k) El Club es compromet al manteniment bàsic de les instal.lacions del camp municipal i de les seves
dependències.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del camp de fútbol de sta gertrudis i
l´explotació de la cafetería per al desenvolupament d’aquesta activitat segons l’horari assignat per la
Direcció de les instal·lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”

VIGÉSIMOTERCERO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el Club Taekwondo Han-Chun Ibiza:
“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
CLUB TAEKWONDO HAN-CHUN IBIZA
A Santa Eulària des Riu, el dia

de novembre de 2015

REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI núm.
41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, la senyora Montserrat Royo García, amb DNI núm. 46064737-S, que actua en representació
del CLUB TAEKWONDO HAN-CHUN IBIZA, domiciliat al carrer Sant Jaume nº 133, Santa Eulària des Riu
(Balears), amb inscripció al registre de associacions del Govern Balear en tramitació, entitat de la qual és
presidenta.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
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EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015.
Que el CLUB TAEKWONDO HAN-CHUN IBIZA es una entitat dedicada a l´esport del Taekwondo,i , segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció de l´ esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB TAEKWONDO HAN-CHUN IBIZA volen contribuir al foment, la
promoció i el desenvolupament de la cultura física. I que no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició
per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de Novembre General de
subvencions. I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el CLUB es compromet a la direcció tècnica, organització i desenvolupament
de l´activitat .
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no ostenta
cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB nomenarà un director tècnic que anualment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s´ha d’adjuntar al primer informe de la direcció
tècnica.
e) El CLUB podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment d’aquesta activitat.
f) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per al
desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació d’expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de las tarifes
és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en tot
moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
i) El CLUB es compromet a utilitzar el logo oficial de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui
realizar així com a les seves equipacions.
j) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la celebració de
lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
k) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
l) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà la activitat en la cessió d’instal·lacions
-Sala polivalent al Centre Esportiu de Santa Eulària els dilluns, dimecres i divendres de 19 a 21.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d´un any.
c) L’Ajuntament podrà sancionar al Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.”

VIGÉSIMOCUARTO: Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y Societat Esportiva Sant Carles:
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“../..CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES
A Santa Eulària des Riu, el dia

de novembre de 2015

REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1, Santa Eulària
des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí Torres, amb DNI
núm. 41.446.607-D, alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Tercero García, amb DNI núm. 5.112.566-B, que actua en representació de la
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES, domiciliada a la plaça de l’Església s/n, Camp Municipal d’Esports
de Sant Carles, amb NIF núm. G-07735749, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present document,
per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de d´octubre de 2015
L’Ajuntament de Santa Eulària i la Societat Esportiva Sant Carles volen contribuir al foment, la promoció i
el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del futbol. I que no es troba sotmès
a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei
38/2003, 17 de Novembre General de subvencions.
I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord la Societat Esportiva Sant Carles es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària no
ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El Club nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del desenvolupament de
l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió del títol
de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer informe de la
direcció tècnica.
e) El Club podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú
per al desenvolupament i foment de l’esport del futbol.
f) El Club es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Santa Eulària en tota la publicitat
impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats per
al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en mal estat.
h) El Club es compromet a treure fitxa d’esportista a tots els seus afiliats.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club i aquest té l’obligació de expedir rebut
demostratiu a tots els esportistes inscrits en aquesta activitat on figuri clarament que el beneficiari de les
tarifes és el Club i no l’Ajuntament. Els pagaments es faran via bancària o a les oficines del Club evitant en
tot moment els pagaments a les pistes o instal·lacions esportives municipals.
j) El Club es compromet a cumplir i fer cumplir el reglament d´us de la instalació segons anexe.
k) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho expresa
l´article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà, com a màxim, en
el termini de tres mesos des de la finalitzció del termini per a la realització de l´activitat.
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l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant a la
celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el
projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2015 fins el 30 de juny de
2016.
Segon
a) ) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Futbol amb 6.000 euros.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb
l’anul·lació d’aquest conveni.
e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions: la primera, abans del 31 de desembre de
2015; la segona, abans del 30 de març de 2016 i la tercera, abans del 30 de maig de 2016 al compte
del club.”

h) Dar cuenta de la firma del convenio de colaboración con la Fundación Laboral de la
Construcción para el fomento de la inserción laboral del municipio, dinamización de
la economía, y mejora de la cualificación profesional.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la firma del siguiente convenio de
colaboración:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULARIA DES RIU Y LA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
En Palma, a 12 de noviembre de 2015
REUNIDOS
DE UNA PARTE.:
D. Mario Guillén Lobo, en calidad de Gerente del Consejo Territorial de Baleares de la Fundación Laboral
de la Construcción (en adelante la "Fundación"), con CIF G80468416 y domicilio en Camí de Jesús, 76 de
Palma.
Y DE OTRA.:
D. Vicente Alejandro Marí Torres, en calidad de Alcalde del Ayuntamiento de Santa Eulalia des Riu en las
Islas Baleares (en adelante "Ayuntamiento"), con CIF P0705400J y domicilio en Plaza España, 1, de Santa
Eulària des Riu.
Las Partes manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para
otorgar el presente Convenio de Colaboración, a cuyos efectos
MANIFIESTAN
I. Que el área de Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu tiene como finalidad
fomentar la inserción laboral de los habitantes del municipio, dinamizar la economía, la ocupación local y
mejorar el nivel de cualificación profesional de los ciudadanos del municipio.
II. Que la Fundación Laboral de la Construcción es una fundación privada sin ánimo de lucro, de ámbito
nacional, cuya finalidad consiste en prestar servicios para profesionalizar y dignificar los distintos oficios y
empleos del sector de la construcción, siendo sus principales objetivos el fomento de la formación profesional,
la mejora de la salud y de la seguridad en el trabajo, así como elevar la cualificación profesional del sector.
III. Que entre los objetivos del Ayuntamiento destaca el tratar de mejorar la cualificación profesional,
consolidando de este modo los conocimientos fundamentales, no sólo a nivel teórico-práctico, sino también
para poder conseguir una mejor competitividad ante la situación que vive el mercado laboral actual; mejorar
58

la calidad de la ocupación y su estabilidad y posibilitar la entrada al mercado laboral de los jóvenes;
promover el autoempleo mediante la formación y el asesoramiento para la creación de nuevas empresas; y,
reducir las dificultades de inserción de los colectivos más desfavorecidos, mediante medidas activas y
preventivas.
IV. Que el Ayuntamiento está interesado en la obtención
de los servicios profesionales de la Fundación
Laboral de la Construcción a los efectos de suscribir un Convenio de Colaboración entre ambas entidades
con la finalidad de acercar la formación a personas residentes en el término municipal del Ayuntamiento,
contribuyendo, en parte, de esta manera a su futura integración social y laboral.
V. Que la Fundación Laboral de la Construcción se muestra interesada, a la vez que reconoce que reúnelos
requisitos y capacidad necesarios para llevar a cabo la precitada prestación de servicios de formación,
colaborando de esta manera en el desarrollo de los programas del Ayuntamiento.
VI. Que ambas Partes se reconocen, en el concepto en que respectivamente intervienen, la capacidad
legal necesaria para suscribir el presente Convenio y, a tal efecto,
ACUERDAN
La firma de un Convenio de Colaboración que establezca fórmulas para contribuir al desarrollo de actividades
entre ambas entidades, tomando como base las siguientes
CLÁUSULAS
1. OBJETO DEL CONVENIO
El presente convenio tiene como objeto el establecer los cauces de cooperación para desarrollar
determinadas actividades de fomento de formación profesional y el desarrollo de actividades de colaboración
entre ambas instituciones.
2. LÍNEAS DE COLABORACIÓN
El Ayuntamiento y la Fundación, con el objetivo de contribuir a la integración laboral a través de labores de
formación, desarrollarán las siguientes líneas de actuación:
2.1. El Ayuntamiento y la Fundación Laboral de la Construcción harán publicidad de la firma de este
Convenio de Colaboración así como de las diferentes actividades que se desarrollen como consecuencia de
la misma.
El Ayuntamiento dará a conocer la actividad de la Fundación a través de sus publicaciones, o haciendo v
llegar a sus usuarios la información que le facilitemos desde la Fundación.
La Fundación se compromete a facilitar el acceso a los servicios y actividades que se desarrollen a los
habitantes del municipio.
Ambas partes coinciden en la importancia de dejar abierto el presente convenio por lo que podrán en el
futuro firmar protocolos y acuerdos temporales o definitivos para el desarrollo de actuaciones o programas
específicos de formación profesional y/o de seguridad y salud laboral en el sector de construcción,
concretando los aspectos generales.
3. VIGENCIA DEL CONVENIO
El Convenio se suscribe por una duración de un año. Para su prórroga será necesaria la firma de un nuevo
convenio de colaboración.
4. SEGURIDAD DE LOS DATOS DE CARACTER PERSONAL
Tanto el Ayuntamiento como Fundación tomarán las medidas de seguridad necesarias en la custodia y
tratamiento de los datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 15/99 y
el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla.
Adoptando las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad
de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan
de la acción humana o del medio físico o natural.
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No obstante, y como mínimo exigible se adoptarán las medidas de seguridad contempladas en el Real
Decreto 1720/2007 para datos de nivel básico.”

i)

Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2015, relativo al inicio
del procedimiento de solicitud de ayudas en la modalidad de participación individual,
para el proyecto “Instalación de contadores de agua domésticos dotados sistema de
gestión con telelectura en el TM de Santa Eulària des Riu”, convocadas por la Entidad
Pública Empresarial Red.es.

../..
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 11:10 horas, de
la que se extiende el presente Acta que es firmada por el Alcalde-Presidente y por mí, la
secretaria, que la certifico.

ANTE MÍ,
LA SECRETARIA

EL ALCALDE
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