
 
 

Núm. 2018/14 

 

 

 

1 
 

 
EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 15/11/2018 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
TENIENTES DE ALCALDE 
DÑA. CARMEN FERRER TORRES 
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH 
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ 
 
CONCEJALES: 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG 
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
D. SALVADOR LOSA MARI 
 
 
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL: Dña. KATERINA GONZALEZ PEREIRA 
 
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 12:00 horas del día jueves 15/11/2018, 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 26 de 
septiembre de 2018. 
 
Aprobada por unanimidad. 
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2.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 
 2.1.-EXPEDIENTE 2017/014429.- Modificaciones en el proyecto en construcción de 
vivienda unifamiliar aislada en la C/ Islandia, núm. 20, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 
366.927,54 €. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar el proyecto básico sin visar con RGE 18756 de 27/10/17 redactado por 
los arquitectos don Bernhard Rustige y don Thor Fogelberg que acompaña a la solicitud de 
la licencia y promovido por LIRIO SANTA EULALIA SL y que tiene por objeto las 
modificaciones durante el transcurso de las obras de una vivienda unifamiliar aislada, con 
aprovechamiento de una ruina existente en calle Islandia nº.20, Santa Eulària des Riu.  

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Asume arquitecto, aportación nombramiento de arquitecto técnico y constructor. 

– Aportación estudio gestión RCD visado. 

– Aportación estudio de seguridad y salud. 

– Aportación proyecto de ejecución visado. Dicho proyecto de ejecución visado deberá 
aportarse en el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito 
indispensable para el inicio de las obras. La falta de presentación del proyecto de 
ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo establecido en el art. 152.5 
de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– Cumplimiento artículo 6.2.3.7 en relación al frente de fachada del sótano. 

– Cumplimiento del código técnico de edificación en relación seguridad frente al riesgo 
de caídas CTE-SUA-1. En el alzado este no se grafían barandillas para evitar la caída 
al patio de acceso a la planta sótano. 

– Cesión de 3 m2 para viales a favor del Ayuntamiento mediante escritura pública, previa 
segregación según informe de los SSTT. 

 A fin de proceder a la aceptación de la cesión de la porción de 3m2 deberá, 
previamente, proceder a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Ibiza de la segregación así como la liquidación de los impuestos y 
gastos que de la misma se devenguen. 

 Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la 
segregación, se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la 
aceptación por el Pleno de la Corporación municipal de la superficie cedida e 
inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento de 
Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de oficio. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 
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– Condiciones autorización AESA expediente E18-171. 

Segundo.- Autorizar la segregación de 3m2 de la finca registral 40.561 para su cesión para 
viales. 
 
 2.2.-EXPEDIENTE 2017/006511.- Segregación de parcela sita en la C/ Las 
Violetas, núm. 12, Urbanización Siesta, Santa Eulària des Riu.  
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la SEGREGACIÓN de 
805m2 de la finca registral 7.087 situada en la  calle Violetas nº.12, Urbanización Siesta, 
Santa Eulària des Riu según documentación técnica obrante en el expediente redactada por 
el ingeniero técnico don José Antonio Fuentes Sanchis y promovido por XXX, resultando las 
siguientes fincas: 

FINCA 1: finca registral nº. 7087 clasificada como Urbana, calificada como Extensiva 
Unifamiliar 4 (E-U4), con aproximadamente 1.461m2, con un frente fachada de 20,97m 
(mayor de 25m). 

Sobre esta parcela se encuentra ubicada la vivienda unifamiliar aislada de planta baja y 
planta piso que presenta una superficie construida de 185,26m2, y por tanto, una 
edificabilidad de 0,13m2/m2 y una ocupación de 143m2, que supone un 9,79% 
cumpliendo con los parámetros urbanísticos de las NNSS. La vivienda se encuentra 
construida en base a la licencia 68/67. 

FINCA 2: Clasificada como Urbana, y calificada como Extensiva Unifamiliar 4 (E-U4) con 
aproximadamente 805m2; con un frente de fachada de 32,05m (mayor de 25m). No 
consta edificación alguna. 

Condiciones de la presente licencia: 

– La presente licencia no supone pronunciamiento alguno sobre las posibilidades 
edificatorias de las parcelas resultantes, siendo la normativa aplicable para 
edificabilidad de las mismas la que resulte vigente en el momento de solicitud de la 
correspondiente licencia, ni de la legalidad de las edificaciones que obran sobre las 
mismas. 

 
 2.3.-EXPEDIENTE 2017/012934.- Demolición de garaje y trastero anexos a 
vivienda unifamiliar aislada existente sita en la Avda. des Cap Martinet, núm. 210, Cap Pep 
Manyà, Jesús. Presupuesto: 9.350,00 €. 
 
../..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 de demolición 
visado nº.13/01114/17/18 de 22/09/17 redactado por el arquitecto don José María 
García Sánchez que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA 
DEMOLICION DE GARAJE Y ANEXO en Av. des Cap Martinet nº.210, Santa Eulària des 
Riu.  

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 
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– Prestación fianza por importe de 343,80 € correspondiente al 110% del presupuesto del 
estudio de gestión RCD. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

 
 2.4.-EXPEDIENTE 2017/004519.- Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina sita en la C/ Puig des Vinyets, núm. 38, Jesús. Presupuesto: 
481.319,79€. 
 
../..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, presentado en fecha 29/03/17 (RGE 5267) y documentación complementaria con 
RGE 17777 y 17971 de 24/09/18 y 26/09/18 redactado por el  arquitecto don Javier 
Planas Ramia y promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene 
por objeto LA REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON 
PISCINA en calle Puig des Vinyets nº.38, Jesús, Santa Eulària des Riu.  

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Aportación nombramiento de asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y 
constructor. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

– Aportación estudio de Gestión RCD visado para las obras de reforma y ampliación y 
prestación de fianza del 110% del presupuesto del mismo. 

– Prestación de fianza por importe de 1.272,10 € correspondiente al 110% del 
presupuesto del estudio de gestión de RCD de la demolición de la piscina y aportación 
estudio visado. 

– Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización 
respecto a la ejecución de aceras, según informe de los SSTT de 02/10/18 en los 
términos del art. 30.3 de la LOUS y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
debiendo el promotor realizar lo siguiente: 

 Prestación de fianza de 6.300,00 € para garantizar la correcta ejecución de la 
urbanización. 

 Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la 
urbanización y construcción simultáneas. 

 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar las obras 
autorizadas hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
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condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Condiciones autorización AESA Expediente E17-1546. 
 
 2.5.-EXPEDIENTE 2015/005590.- Legalización de ampliación de vivienda 
unifamiliar con piscina y anexos sita en el polígono 24, parcela 16, Can Planells, Santa 
Gertrudis de Fruitera.  
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- DENEGAR la licencia de legalización en base proyecto técnico visado 
nº.13/00635/15 de 21/05/2015 redactado por el arquitecto don Luis Gascón Folque y 
que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto la LEGALIZACION DE 
AMPLIACION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, ANEXOS Y PISCINA al no darse 
los requisitos para la aplicación de la DT10ª de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, 
Ordenación y Uso del Suelo de les Illes Balears, siendo las infracciones cometidas sobre la 
edificación plenamente vigentes y no prescritas. 

Segundo.- Asimismo se acuerda dar traslado del presente acuerdo al Departamento de 
Disciplina Urbanística. 

 
 2.6.-EXPEDIENTE 2018/002665.- Demolición de vivienda sita en la C/ Inglaterra, 
núm. 2, Barrio Can Guasch, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 9.127,00 €. 
 
../..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 de demolición 
visado nº.13/00034/18 con RGE 885 de 19/01/18 y documentación anexa con RGE 
6631 de 26/04/18 redactado por el arquitecto don José Millán Solsona y promovido por 
CONSTRUCCIONES ARSENIO DIEGUEZ SL que acompaña a la solicitud de la licencia 
que tiene por objeto LA DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES SOBRE PARCELA 
en calle Inglaterra nº.2, Barrio Can Guasch, Santa Eulària des Riu.  

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Aportación nombramiento constructor. 
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– Aportación de fotografías firmadas en el dorso por el propietario y el facultativo 
designado para dirigir las obras. 

– Prestación fianza por importe de 1.873,62 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión RCD. 

– Actualización del presupuesto a los mínimos colegiales. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

 
 2.7.-EXPEDIENTE 2015/000016.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
anexo y piscina en el polígono 7, parcela 49, Sant Carles de Peralta. Presupuesto: 
450.000,00 €. 
 
../..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 
con RGE 23171/14 de 23/12/2014, documentación anexa sin visar con RGE 16949/15 
de 28/10/15 y de 28/05/18 RGE 10837, documentación complementaria aportada ante 
el Consell Insular d’Eivissa con RGE 24006 de 28/10/15, RGE 30649 de 27/11/17 y RGE 
3566 de 26/02/18, redactado el arquitecto don Julio Pérez-Català Martínez y promovido 
por XXX y que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA, CON ANEXO Y PISCINA a ubicar en la FINCA REGISTRAL 42.689 Parcela 49 
Polígono 7, Sant Carles de Peralta, Santa Eulària des Riu, con sujeción a todas las 
condiciones establecidas en los informes y autorizaciones  obrantes en el expediente, así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente.  

La concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos: 

Condiciones previo a la expedición de la licencia 

– Asume de arquitecto y nombramiento de arquitecto técnico y constructor. 

– Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 22/03/2018 Expediente 51/15: 

 Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
42689 como indivisible ante el Registro de la Propiedad y vinculada a la vivienda 
proyectada, conforme al art. 15 LSR. 

– Aportación de estudio de Seguridad y salud, visado. 

– Aportación Estudio gestión de RCD visado y prestación fianza. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– A aportar presupuesto actualizado de las obras. 

Condiciones de la licencia: 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 
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– Resto de condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 22/03/2018 y 
específicamente: 

 No será posible conceder final de obra municipal de la vivienda  sin verificar que se 
han restituido los terrenos a su estado natural y se han reconstruido los muros de 
piedra tradicional que se han derruido en relación al vial que se ha abierto desde el 
acceso existente en la parte inferior de la propiedad con demolición de paredes de 
piedra tradicional. 

– Se deberá disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje 
propio de las aguas residuales (fosa séptica), con las características recogidas en el 
ANEJO 4 del Plan Hidrológico de les Illes Balears para la protección del dominio público 
hidráulico. Debiendo los propietarios de la vivienda presentar una declaración 
responsable ante la Administración Hidráulica, adjuntado la documentación que acredite 
las características técnicas, el rendimiento y el mantenimiento de la fosa séptica. 
Asimismo, durante el tiempo que duren las obras se tendrán que adoptar las máximas 
precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes 8aceites, hidrocarburos, 
etc…) tanto de forma accidental como en los trabajos de mantenimiento de la 
maquinaria que se utilice para la ejecución de la obra. 

– Condiciones autorización AESA expediente E15-0200. 

– Condiciones Informe favorable de 03/05/16 de la Direcció General de Recursos Hídrics 
de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears en 
relación al riesgo de erosión y contaminación acuíferos y pozos. 

– La presente licencia se otorga salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 
 2.8.-EXPEDIENTE 2018/001796.- Demolición de vivienda aislada y piscina sitas en 
la C/ Grasset, núm.17, Jesús. Presupuesto: 86.194,00 €. 
 
../..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 de demolición 
visado 2017/01562 con RGE 22133/17 de 21/12/17, documentación anexa con RGE 
7168/18 de 07/05/18 y con RGE 17718/18 de 24/09/18 redactado por el arquitecto 
técnico don  Vicente Marí Marí y promovido por DECO NOMAD SL que acompaña a la 
solicitud de la licencia y que tiene por objeto LA DEMOLICION DE EDIFICACIONES 
EXISTENTES SOBRE PARCELA en calle Grasset nº.17, Jesús, Santa Eulària des Riu.  

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Aportación asume arquitecto y nombramiento constructor. 

– Aportación de fotografías firmadas en el dorso por el propietario y el facultativo 
designado para dirigir las obras. 

– Prestación fianza por importe de 19.933,10 € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión RCD. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 



 
 

Núm. 2018/14 

 

 

 

8 
 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Informe de la CCPP de Roca Llisa de 23/03/2018. 
 
 2.9.-EXPEDIENTE 2015/005983.- Legalización de ampliación de vivienda 
unifamiliar aislada, piscina y alberca sitas en el polígono 26, parcela 15, Santa Gertrudis 
de Fruitera. Presupuesto: 124.754,86 €. 
 
../..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 de legalización 
visado nº.13/00707/15 de 01/06/15 y posterior documentación modificada visado 
nº.13/00293/16 de 17/03/16 redactado por la arquitecta doña Frauke Halberscheidt y 
promovido por XXX que acompaña a la solicitud de la licencia, y que tiene por objeto la 
LEGALIZACION AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PISCINA Y ALBERCA 
condicionado al cumplimiento de lo establecido en los informes técnicos y obrantes en el 
expediente  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 les Illes Balears, la licencia no será efectiva ni 
la edificación 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, aportación de documentación, 
cumplimiento de todas las condiciones de la propuesta de resolución,  así como sea 
liquidada en su totalidad la prestación económica correspondiente, lo que deberá hacer 
constar en la licencia. 

Condicionantes/Requisitos sin los cuales no se podrá entender incorporada a la ordenación 
la edificación: 

– La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 18.713,22 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y 
gestión sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

– Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la Legalización y de la 
demolición e incorporación de medidas de adecuación. 

– Previo a la retirada de la licencia, aportar nombramiento de aparejador. 

– Sustitución de la fosa séptica existente, que se deberá adaptar a lo establecido en el Plan 
Hidrológico de las Islas Baleares, y presentar el titular de esta vivienda la documentación 
pertinente a este Ayuntamiento y una declaración responsable ante la administración 
hidráulica. 

 
 2.10.-EXPEDIENTE 2016/005720.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada en 
la parcela 5, de la UA-05EF, Cl Club Figueral 201, Es Figueral, Sant Carles de Peralta. 
Presupuesto: 479.895,00 €. 
 
../..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 sin 
visar con RGE nº 8176/2016 de fecha 23.05.2016 redactado por el arquitecto D. José 
Millán Solsona, que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
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AISLADA Y PISCINA en parcela nº 5 del proyecto de parcelación de la UA-05EF, Es 
Figueral, Sant Carles de Peralta, con sujeción a las  condiciones establecidas en los 
informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente, en particular: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia:  

– Deberá aportarse el Proyecto de ejecución debidamente visado por colegio profesional 
competente. La falta de presentación del proyecto de ejecución en el plazo de 6 meses 
implicará, de conformidad con lo establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la 
extinción de los efectos de la licencia. 

– Deberá aportarse Estudio de Seguridad y Salud 

– Deberá presentarse Estudio de Gestión de Residuos de la construcción y la demolición 
visado por colegio profesional, y depositarse la fianza correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y 
Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118.  

– Deberá aportarse Nombramiento de aparejador y de constructor.  

– Deberá depositar fianza por importe de 6.545€, para garantizar la ejecución simultánea 
de las obras de dotación de infraestructuras.  

– Deberá liquidarse el Impuesto de construcciones, instalaciones y obras. 

Condiciones en la ejecución de las obras y/o previo a la expedición del certificado final de 
obra: 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea expediente E16-1102 

 
 2.11.-EXPEDIENTE 5351/08.- Ver informe emitido para la caducidad de licencia de 
obras aprobada por la Junta de Gobierno Local de 5 de abril de 2013 para construcción 
de vivienda unifamiliar aislada en la C/ Austria, núm. 8, Santa Eulària des Riu. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Declarar la CADUCIDAD de la licencia de obras concedida, así como la extinción 
de sus efectos, indicándose que las obras no se podrán iniciar si no se pide y se obtiene una 
nueva, ajustada a la ordenación urbanística en vigor aplicable a la nueva solicitud. 

Segundo.- Proceder al archivo del expediente por caducidad de las licencias concedidas. 

Tercero.- Comunicar, a los efectos oportunos, el presente acuerdo al Departamento de 
Gestión Económica a los efectos de la anulación/devolución en su caso de las liquidaciones 
provisionales del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
 
 2.12.-EXPEDIENTE 2016/012329.- Ver solicitud del cumplimiento de condicionante 
previo a la expedición de la licencia aprobada por la Junta de Gobierno Local de 19 de 
septiembre de 2016, en relación a la demolición de garaje de 55 m2 en la C/ Lima, núm. 
6, Puig d’en valls 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, aplazar la demolición del garaje de 
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55m2 impuesto como condición en las licencias concedidas, al momento de otorgamiento 
del final de obra municipal, el cual no se concederá sin la efectiva demolición, indicándose 
que será necesario proceder a presentar proyecto de demolición correspondiente. 
 
 2.13.-EXPEDIENTE 2018/005294.- Demolición de piscina y ampliación de garaje 
anexo a vivienda unifamiliar aislada existente sita en la C/ Berlín, núm. 20, Santa Eulària 
des Riu. Presupuesto: 6.509,34 €. 
 
../..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 de demolición 
visado nº.13/00289/18 con RGE 4752 de 23/03/18 y documentación anexa con RGE 
19206/18 de 16/10/18 con visado 13/01163/18 redactado por los arquitectos don Juan 
Ramón Jiménez Ruiz y don Borja Puras Vázquez que acompaña a la solicitud de la licencia, 
tiene por objeto LA DEMOLICION DE PISCINA Y AMPLIACION DE GARAJE en Av des Cap 
Martinet nº.210, Santa Eulària des Riu.  

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Prestación fianza por importe de 1.309,60  € correspondiente al 110% del presupuesto 
del estudio de gestión RCD. 

– Nombramiento de constructor. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

 
 2.14.-EXPEDIENTE 2016/002793.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada, 
anexo y piscina en el polígono 20, parcela 370 y polígono 16, parcela 705, Finca Es Ters 
de Fora, Jesús. Presupuesto: 310.342,00 €.  
 
../..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 
con RGE 3106/16 de 02/03/2016 Y documentación complementaria aportada ante el 
Consell Insular d’Eivissa con RGE 20244 de 23/08/16 redactado el arquitecto don Víctor 
Beltrán Roca y promovido por XXX y que tiene por objeto LA CONSTRUCCION DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, CON ANEXO Y PISCINA a ubicar en la FINCA 
REGISTRAL 4608N parcelas 370 y 705 de los polígonos 20 y 16, Jesús, Santa Eulària des 
Riu, con sujeción a todas las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente, así como a las condiciones generales establecidas en la 
legislación vigente.  

La concesión de la licencia está sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos: 

Condiciones previo a la expedición de la licencia 

– Asume de arquitecto y nombramiento de arquitecto técnico y constructor. 

– Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 22/03/2018 Expediente 69/15: 
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 Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral 
4608N como indivisible ante el Registro de la Propiedad y vinculada a la vivienda 
proyectada, conforme al art. 15 LSR. 

 El camino de nuevo acceso a la vivienda no puede tener características de viario 
urbano. 

– Aportación de estudio de Seguridad y salud, visado. 

– Aportación Estudio gestión de RCD visado y prestación fianza. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

Condiciones de la licencia: 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Resto de condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 22/03/2018. 

– Se deberá disponer de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje 
propio de las aguas residuales (fosa séptica), con las características recogidas en el 
ANEJO 4 del Plan Hidrológico de les Illes Balears para la protección del dominio público 
hidráulico. Debiendo los propietarios de la vivienda presentar una declaración 
responsable ante la Administración Hidráulica, adjuntado la documentación que acredite 
las características técnicas, el rendimiento y el mantenimiento de la fosa séptica. 
Asimismo, durante el tiempo que duren las obras se tendrán que adoptar las máximas 
precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes 8aceites, hidrocarburos, 
etc…) tanto de forma accidental como en los trabajos de mantenimiento de la 
maquinaria que se utilice para la ejecución de la obra. 

– Condiciones autorización AESA expediente E16-0782. 

– Condiciones Informe favorable de 27/07/16 (Exp. AP155-16) de la Direcció General de 
Medi Ambient, Agricultura i Pesca de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
del Govern de les Illes Balears en relación al riesgo de incendios. 

– Condiciones resolución de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Direcció 
General de Recursos Hídrics (EXP 1861/2016) en relación a la zona de policía de 
torrentes, por la que se otorga autorización previa. 

 
 2.15.-EXPEDIENTE 2017/013948.- Construcción de piscina en Aparthotel de 4* 
denomidado TROPIC GARDEN sito en la C/ Pare Vicent Costa, núm. 10, Urbanización Cas 
Capità-Xarc, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 124.514,61 €.  
 
../..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 
con RGE 19588/17 de 09/11/17 redactado por el arquitecto don José María Montero 
Alonso que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto LA CONSTRUCCION 
DE PISCINA en APARTHOTEL 4* en calle Pare Vicent Costa nº.10, Santa Eulària des Riu. 
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La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Aportación nombramiento de constructor. 

– Justificación conforme la construcción de la nueva piscina no supone modificación 
sustancial de las condiciones que amparan los títulos habilitantes, de conformidad con el 
art. 11 de la Ley 7/2013. 

– Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación fianza. 

– Aportación estudio básico de seguridad y salud. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia 

– Cumplimiento art.6.3.05 en relación a la superficie mínima destinada a zona verde 
ajardinada de uso privado. 

– Cumplimiento decreto 53/95 de 18 de mayo, relativo a las condiciones higiénico-
sanitarias. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Condiciones autorización AESA expediente E15-1964. 
 
 2.16.-EXPEDIENTE 2016/007297.- Demolición de safareig existente y construcción 
de vivienda unifamiliar aislada con piscina en el polígono 13, parcela 20 (A), Can Pep de 
Parella, Bº Can Frígolas, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 282.735,00 €. 
 
../..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 
con RGE 10884 de 06/07/16 redactado por el arquitecto don Pep Ramón Marí que 
acompaña a la solicitud de la licencia y promovido por XXX y que tiene por objeto LA 
DEMOLICION DE SAFAREIG EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA CON PISCINA en calle Polígono 13, parcela 20 (A) Barrio Can Frígolas, Santa 
Eulària des Riu. 

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización 
respecto a la ejecución de la acera, suministro energía eléctrica y alumbrado público, 
según informe de los SSTT de 13 de noviembre de 2018 en los términos del art. 30.3 de 
la LOUS (art. 23.1 a) de la Ley 12/2017) y art. 40 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, debiendo el promotor realizar lo siguiente: 
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 Prestación fianza por importe de 3.800,00 € para garantizar la ejecución de las 
infraestructuras de la parcela. 

 Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la 
urbanización y construcción simultáneas. 

 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la 
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

– Aportación nombramiento de asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y 
constructor. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

– Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del 
presupuesto del mismo. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Condiciones autorización AESA Expediente E16-1490. 

– Condición de la aprobación definitiva del Estudio de detalle sobre la parcela consistente 
en: Demolición del almacén y safareig existentes. 

 
 2.17.-EXPEDIENTE 2016/007298.- Demolición de almacén existente y construcción 
de vivienda unifamiliar aislada con piscina en el polígono 13, parcela 20 (B), Can Pep de 
Parella, Bº Can Frígolas, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 297.785,00 €. 
 
../..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 
con RGE 10886 de 06/07/16 redactado por el  arquitecto don  Pep Ramón Marí que 
acompaña a la solicitud de la licencia y promovido por XXX y que tiene por objeto LA 
DEMOLICION DE ALMACÉN EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA CON PISCINA en calle Polígono 13, parcela 20 (B) Barrio Can Frígolas, Santa 
Eulària des Riu. 

La licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 
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Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

– Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización 
respecto a la ejecución de la acera, suministro energía eléctrica y alumbrado público, 
según informe de los SSTT de 13 de noviembre de 2018 en los términos del art. 30.3 de 
la LOUS (art. 23.1 a) de la Ley 12/2017) y art. 40 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, debiendo el promotor realizar lo siguiente: 

 No será necesaria la prestación de fianza en este expediente, condicionado a la 
prestación de la misma en el expediente 201600010884 por importe de 3.800,00 €, 
al tratarse de la misma parcela objeto del estudio de detalle. 

 Previo a la expedición de la licencia que el promotor se comprometa por escrito a la 
urbanización y construcción simultáneas. 

 Previo a la expedición de la licencia compromiso del promotor de no utilizar la 
edificación hasta en tanto no esté concluida la urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se llevan a efecto 
para todo o parte del edificio. 

 Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

– Aportación nombramiento de asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y 
constructor. 

– En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 152.5 de la Ley 12/2017, la extinción de los efectos de la licencia. 

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

– Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del 
presupuesto del mismo. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

– A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art.157 de 
la Ley 12/2017. 

– Condiciones autorización AESA Expediente E16-1481. 

– Condición incluida en el acuerdo de la aprobación definitiva del Estudio de detalle sobre 
la parcela consistente en: Demolición del almacén y safareig existentes. 

 
 2.18.-EXPEDIENTE 2015/005510 - 2013/000408.- Subsanación de error 
detectado en condicionante de licencia aprobada por la Junta de Gobierno Local de 26 de 
octubre de 2018, en expediente de dotación de infraestructuras en proyecto urbanización 
UA-03SE en la C/ Ramón Llull esquina con C/ Margarita Ankermann, Santa Eulària des Riu.  
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../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, SUBSANAR el error material 
cometido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de octubre de 2018 en 
el expediente 201500008195 promovido por ENJULSA SL debiéndose dejar sin efecto la 
condición impuesta previa a la expedición de la licencia que se transcribe a continuación. 

CONDICION A ELIMINAR PREVIA A LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA INCORRECTA: 

– Constitución de garantía por importe de 48.000,00 € para la realización de todos los 
servicios e infraestructuras proyectadas. 

 
3.-VARIOS 
 
 3.1.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la concesión de una subvención 
nominativa a Associació Clàssic Automóvil Club Ibiza para el año 2018, y acordar lo que 
proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder a L’ASSOCIACIÓ CLÀSSIC AUTOMÒBIL CLUB IBIZA, 
una ayuda extraordinaria por importe de dos mil euros (2.000€) con motivo de la 
realización de actividades y/o acciones propias del club, sujeto al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

A) COMPATIBILIDAD 

La ayuda objeto de esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, efectuados por cualquier otra administración pública, 
entes públicos, instituciones privadas u otros organismos. El importe de subvención en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, 
de acuerdo con el que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 

B) PLAZOS Y FORMA DE PAGO 

El beneficiario de la subvención tiene que presentar en el Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu la cuenta justificativa de las actividades subvencionadas. Todo esto sin perjuicio 
que, requerido a tal efecto, tenga que presentar los justificantes y/o libros contables que se 
le pidan, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones y el capítulo II del título II del Real decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones. En otro 
caso, pueden incurrir en las responsabilidades y sanciones que a tal efecto señala la 
mencionada legislación. 

Debido a la naturaleza de la subvención, la cuenta justificativa tiene que contener, sin 
perjuicio de otra documentación complementaria la exigencia de la cual pueda resultar 
procedente, los puntos siguientes: 

1 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 
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a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago. En el 
supuesto de que la subvención se otorgue de acuerdo con un presupuesto, se indicarán las 
desviaciones acontecidas.  

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, si procede, la documentación acreditativa del pago. 

c) Justificantes de pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad  

d) Una relación detallada otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  

e) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante la 
Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o autorización 
expresa para solicitar en nombre de la asociación estos certificados, antes de la realización 
material del pago.  

Se consideran gastos subvencionables a efectos de esta subvención aquellos que respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada.  

La justificación de la ayuda se tendrá que realizar antes del día 29 de marzo de 2019. 

C) PAGO:  

Para el pago de la ayuda económica se tiene que haber realizado la actividad objeto de la 
subvención, acreditar la realización de la actividad presentando correctamente la cuenta 
justificativa y una vez se emita un informe favorable por parte de la Concejalía de Cultura 
en el cual se confirme que la actividad objeto de la subvención se ha realizado según los 
plazos y las condiciones que se dieron para otorgarla y su correcta justificación económica 
del curso 2017-2018.  

D) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:  

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.  

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, si es el caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.  

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, si es el caso, así como cualesquier otros de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, y aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.  

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación se tiene que efectuar tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio del que establece 
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en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuántos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con el fin de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.  

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

E) REINTEGRO  

Se establece la obligación por parte de L’ASSOCIACIÓ CLÀSSIC AUTOMÒBIL CLUB IBIZA 
con NIF G07821143, de reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimiento de los 
requisitos y las obligaciones establecidas para la concesión y, en todo caso, en los 
supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.  

F) NORMATIVA APLICABLE  

En todo lo no previsto son aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
 3.2.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
nominativa mediante convenio de colaboración con S.C.R. PEÑA DEPORTIVA SANTA 
EULÀRIA con motivo de la realización de la escuela de fútbol de la temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
la SCR Peña Deportiva Santa Eulalia, en concepto de gestión de la escuela municipal de 
fútbol: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I SCR 
PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 
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D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació de 
la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA, domiciliat al Barri Can Frígoles, Camp Municipal 
d’Esports de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. G-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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.  

Que la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 
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, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de futbol. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 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) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o 
altres tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant 

el compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres 
mesos des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la 
naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i 
sense perjudici d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva 
exigència, els punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 
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(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de futbol de la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA 
EULALIA amb 20.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48066 de 
l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA en cas 
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
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Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.” 

 

 3.3.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
nominativa mediante convenio de colaboración con SCR PEÑA DEPORTIVA SANTA 
EULÀRIA con motivo de la realización de la escuela de atletismo de la temporada 2018/19, 
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 siguiente convenio de colaboración con 
la SCR Peña Deportiva Santa Eulalia, en concepto de gestión de la escuela municipal de 
atletismo: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I SCR 
PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació de 
la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA, domiciliat al Barri Can Frígoles, Camp Municipal 
d’Esports de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. G-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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018. 

Que la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es una entitat dedicada a l´esport de 
l’atletisme, i, segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 
volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més 
concretament, de l’esport de l’atletisme en edats escolars. I, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de l’atletisme. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 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. 
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e) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o 
altres tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant 

el compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres 
mesos des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la 
naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i 
sense perjudici d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva 
exigència, els punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 
ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 

(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 
creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
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qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de l’atletisme de la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA 
EULALIA amb 18.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48079 de 
l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA en cas 
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.” 

 
 3.4.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
nominativa mediante convenio de colaboración con FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC 
(DELEGACIÓ D'EIVISSA) con motivo de la realización de la escuela de tiro con arco de la 
temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
la FEDERACIÓ BALEAR DE TIR AMB ARC (DELEGACIÓ D’EIVISSA), en concepto de gestión 
de la escuela de Tiro con arco: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I 
DELEGACIÓ D’EIVISSA DE TIR AMB ARC 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, la senyora Sasha Roig Squire, amb DNI núm. (.), que actua en representació de la 
DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC, domiciliada a Es Cubells, Sant Josep, amb NIF núm. G-
07199383. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document. Per la qual cosa, 
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EXPOSEN 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que la 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. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i la 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, la DELEGACIÓ D’EIVISSA DE TIR AMB ARC es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de tir amb arc. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran de la Delegació i l’Ajuntament no 

ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) La 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) La 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 esport. 

f) La DELEGACIÓ D’EIVISSA DE TIR AMB ARC es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert per la Delegació. 
i) La DELEGACIÓ D’EIVISSA DE TIR AMB ARC vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
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(l’Ajuntament facilitarà a la Delegació un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) La Delegació 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 

(7) La Delegació 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part de la Delegació 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que la delegació es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del 
material, haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  
pressupostat amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà 
aquesta petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de tir amb arc de la DELEGACIÓ D’EIVISSA DE TIR 
AMB ARC amb 2.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48061 de 
l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del la Delegació, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a la DELEGACIÓ D’EIVISSA DE TIR AMB ARC en cas 
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.“ 

 
 3.5.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
nominativa mediante convenio de colaboración con CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA  
con motivo de la realización de la escuela de tenis de mesa de la temporada 2018/19, y 
acordar lo que proceda. 
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../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, APROBAR la firma del siguiente convenio de colaboración con 
el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA, en concepto de gestión de la escuela de tenis de 
mesa: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB TENNIS 
TAULA SANTA EULÀRIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí 
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Javier Morillo Prats, amb dni núm. (.), 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. G-57174310, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern Local 
de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del tennis taula, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 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 taula en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de tennis taula. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament 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. 
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 esport. 

f) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de l’equip. 

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 trencat o en mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte 

justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la 
finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la subvenció, el 
compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici d'una altra 
documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió 

de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 
ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
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(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 
creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la subvenció 
s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el paràgraf 
anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor probatori 
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació 
als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament 
privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per sol·licitar 
els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació (l’Ajuntament facilitarà al 
Club un model de compte justificatiu on es tindrà en consideració l'establert als apartats 
anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 30 
de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra administració pública, ens 
públics, institucions privades o altres recursos. L'import de subvenció en cap cas podrà ser de 
tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de Subvencions, i en els 
articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament d’aquesta 

escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de que el club es 
vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, haurà de sol·licitar-lo 
mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat amb el material que es vulgui 
dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta petició, sempre i quan, hi hagi 
disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de tennis taula del CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA amb 
4.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48060 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la Regidoria 

d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la realització de l'activitat 
objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
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Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic.“ 

 
 3.6.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
nominativa mediante convenio de colaboración con CLUB NÁUTICO DE SANTA EULÀRIA 
con motivo de la escuela de pesca de la temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA, en concepto de gestión de la escuela de pesca: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
NÁUTICO SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB 
NÁUTICO SANTA EULALIA, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA 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. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA volen 
contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de 
l’esport de la pesca en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de pesca. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA 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 NÁUTICO SANTA EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 
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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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte 

justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la 
finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins 
el 30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència 
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
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que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de pesca del CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA amb 
3.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48064 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.“ 

 
 3.7.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
nominativa mediante convenio de colaboración con CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE 
JESÚS con motivo de la realización del servicio de limpieza de la temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS, en concepto de gestión del servicio de limpieza de 
las instalaciones del Campo Municipal de Deportes de Jesús: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB 
DEPORTIVO ATLÉTICO DE 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE 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. 
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Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE 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, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS es compromet a la 

realització de la neteja bàsica de les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports de Jesús.  
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS 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 DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 
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(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà el servei de neteja realitzat pel CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE 
JESÚS amb 6.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48065 de l’exercici 
2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS en cas 
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.“ 

 
 3.8.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
nominativa mediante convenio de colaboración con CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA con 
motivo de la realización de la escuela de ciclismo de la temporada 2018/19 y las "Rutes de 
la Tardor", 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 siguiente convenio de colaboración con 
el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA, en concepto de gestión de la escuela de ciclismo y el 
evento “Rutes de la Tardor”: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
CICLISTA SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Felipe Sánchez Martínez, amb DNI núm. (.), que actua en representació del 
CLUB CICLISTA SANTA EULALIA, domiciliat al carrer 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018. 

Que el CLUB CICLISTA SANTA EULALIA es una entitat dedicada a l´esport del ciclisme, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB CICLISTA SANTA EULALIA 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 EULALIA es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de ciclisme i de l’esdeveniment 
“Rutes de la tardor”. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 
facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB CICLISTA SANTA EULALIA 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 EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB CICLISTA SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB CICLISTA SANTA EULALIA vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte 

justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la 
finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
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i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de ciclisme i l’esdeveniment “Rutes de la tardor” del 
CLUB CICLISTA SANTA EULALIA amb 3.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
3411/48063 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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. 
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e) El pagament d’aquest conveni serà realitzat, al compte del club, en dues fraccions:  
i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB CICLISTA SANTA EULALIA en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.“ 

 
 3.9.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una subvención 
nominativa mediante convenio de colaboración con CLUB BÀSQUET PUIG D'EN VALLS con 
motivo de la realización de la escuela de básquet de la temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
el CLUB BASQUET PUIG D’EN VALLS, en concepto de gestión de la escuela de baloncesto: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
BÀSQUET PUIG D’EN VALLS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Sergio Cardona Añon, amb DNI núm. (.), 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del bàsquet, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS volen 
contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de 
l’esport del bàsquet en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de bàsquet. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
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c) El CLUB BÀSQUET 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 CLUB BÀSQUET 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 esport. 

f) El CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
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subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de bàsquet de CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS amb 
4.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48056 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.10.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con CLUB BÀSQUET PUIG 
D'EN VALLS con motivo de la realización de la escuela de gimnasia rítmica de la temporada 
2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
el CLUB BASQUET PUIG D’EN VALLS, en concepto de gestión de la escuela de gimnasia 
rítmica: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
BÀSQUET PUIG D’EN VALLS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 
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D’altra part, el senyor Sergio Cardona Añon, amb DNI núm. (.), 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport de la gimnàstica 
rítmica, i, segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS 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, el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de gimnàstica rítmica. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB BÀSQUET 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 CLUB BÀSQUET 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 esport. 

f) El CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 
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(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de gimnàstica rítmica del CLUB BÀSQUET PUIG D’EN 
VALLS amb 2.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48002 de l’exercici 
2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
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Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.11.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con SOCIETAT ESPORTIVA 
SANT CARLES con motivo de la realización de la escuela de gimnasia rítmica de la 
temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES, en concepto de gestión de la escuela de gimnasia 
rítmica: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I 
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Antonio Marí Varo, amb DNI núm. (.) que actua en representació de la 
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES, domiciliat 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es una entitat dedicada a l´esport de gimnàstica 
rítmica, i, segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 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 en edats escolars.  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 l’escola de gimnàstica rítmica. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES 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) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 
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f) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives 
de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
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Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del 
material, haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  
pressupostat amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà 
aquesta petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de gimnàstica rítmica de la SOCIETAT ESPORTIVA 
SANT CARLES amb 1.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48002 de 
l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per 
atorgar-la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES en cas 
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.12.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con CLUB DEPORTIVO 
ATLÉTICO DE JESÚS con motivo de la realización de la escuela de fútbol de la temporada 
2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS, en concepto de gestión de la escuela de fútbol: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB 
DEPORTIVO ATLÉTICO DE 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 
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Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE 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. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE 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, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de futbol. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS 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 DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
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(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de futbol del CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS 
amb 3.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48002 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS en cas 
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.13.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con CLUB BÀSQUET 
S'OLIVERA con motivo de la realización de la escuela de básquet de la temporada 
2018/19, y acordar lo que proceda. 
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../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, APROBAR la firma del siguiente convenio de colaboración con 
el CLUB BASQUET S’OLIVERA, en concepto de gestión de la escuela de baloncesto: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
BÀSQUET S’OLIVERA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Santiago de la Osa Rodríguez, amb DNI núm. (.), que actua en representació 
del CLUB BÀSQUET S’OLIVERA, domiciliat a finca S’Olivera s/n, Puig d’en Valls, Eivissa (Balears), 
amb NIF núm. G-57985087, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB BÀSQUET S’OLIVERA es una entitat dedicada a l´esport del bàsquet, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB BÀSQUET S’OLIVERA volen contribuir 
al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport 
del bàsquet en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB BÀSQUET S’OLIVERA es compromet a la direcció tècnica, 

organització i desenvolupament dels equips de l’escola de bàsquet. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB BÀSQUET S’OLIVERA 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 BÀSQUET S’OLIVERA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB BÀSQUET S’OLIVERA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB BÀSQUET S’OLIVERA vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte 

justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la 
finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
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d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el paràgraf 
anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats 
en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament 
privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació (l’Ajuntament 
facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en consideració l'establert 
als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra administració pública, 
ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de subvenció en cap cas 
podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el 
que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de bàsquet de CLUB BÀSQUET S’OLIVERA amb 
800,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48002 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  
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i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB BÀSQUET S’OLIVERA en cas d’incompliment d’algun 
punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.14.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA SANTA GERTRUDIS con motivo de la realización de la escuela de fútbol de la 
temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
el club ASSOCIACIÓ ESPORTIVA SANTA GERTRUDIS, en concepto de gestión de la escuela 
de fútbol: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB AE 
SANTA GERTRUDIS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Miguel Angel Parejo Guasch, amb DNI núm. (.), que actua en representació 
del CLUB AE SANTA GERTRUDIS amb NIF núm. G-07783194, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB AE SANTA GERTRUDIS es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB AE SANTA GERTRUDIS 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, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB AE SANTA GERTRUDIS es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de futbol. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
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c) El CLUB AE 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 CLUB AE SANTA GERTRUDIS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB AE SANTA GERTRUDIS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB AE SANTA GERTRUDIS vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte 

justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la 
finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
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subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de futbol del CLUB AE SANTA GERTRUDIS amb 3.000 
euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48002 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.15.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con SOCIEDAD DEPORTIVA 
PAUPÉRRIMOS con motivo de la realización de la escuela de voleibol de la temporada 
2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
el club PAUPÉRRIMOS SOCIEDAD DEPORTIVA, en concepto de gestión de la escuela 
municipal de voleibol: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I SD 
PAUPÉRRIMOS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 
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D’altra part, el senyor Manuel Sánchez Pozo, amb DNI núm. (.), que actua en representació de la 
SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS, domiciliat a C/ San Jaime 114 3D, Santa Eulària des Riu 
(Illes Balears), amb NIF núm. G-57314288, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que la SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS és una entitat dedicada a l´esport de l’handbol, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i la SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS 
volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més 
concretament, de l’esport del voleibol en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, la SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola municipal de voleibol. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) La SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS 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) La SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) La SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) La SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 
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(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola municipal de voleibol de la SOCIEDAD DEPORTIVA 
PAUPÉRRIMOS amb 400,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48002 de 
l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  
i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la Regidoria 

d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la realització de 
l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-la i la seua 
justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a la SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS en cas 
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
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Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.16.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con CLUB NÁUTICO SANTA 
EULÀRIA con motivo de la realización de la escuela de piragüismo de la temporada 
2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA, en concepto de gestión de la escuela de piragüismo: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
NÁUTICO SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB 
NÁUTICO SANTA EULALIA, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA es una entitat dedicada a l´esport del piragüisme, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA volen 
contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de 
l’esport del piragüisme en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola del piragüisme. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA 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 NÁUTICO SANTA EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 
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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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte 

justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la 
finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son del 15 de maig del 2018 fins el 30 
de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
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que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de piragüisme del CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA 
amb 12.000,00 euros amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2018. amb càrrec a la 
partida pressupostària 3411/48002 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.17.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con SOCIETAT ESPORTIVA 
SANT CARLES con motivo de la realización de la escuela de fútbol y el servicio de limpieza 
de la temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES, en concepto de gestión de la escuela de fútbol y el 
mantenimiento de las instalaciones: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I 
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Antonio Marí Varo, amb DNI núm. (.), que actua en representació de la 
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES, domiciliat 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 
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Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 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 en edats escolars.  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 l’escola de futbol i del manteniment 
bàsic de les instal·lacions. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 
facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES 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) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives 
de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 
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específicament en quant a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola de futbol i el servei de neteja de la SOCIETAT 
ESPORTIVA SANT CARLES amb 13.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
3411/48002 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES en cas 
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.18.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con SOCIEDAD DEPORTIVA 
PAUPÉRRIMOS  con motivo de la realización de la escuela de pádel de la temporada 
2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
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la SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS, en concepto de gestión de la escuela municipal 
de pádel: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I SD 
PAUPÉRRIMOS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Manuel Sánchez Pozo, amb DNI núm. (.), que actua en representació de la 
SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS, domiciliat a C/ San Jaime 114 3D, Santa Eulària des Riu 
(Illes Balears), amb NIF núm. G-57314288, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que la SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS és una entitat dedicada a l´esport de l’handbol, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i la SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS 
volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més 
concretament, de l’esport del pàdel en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, la SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola municipal de pàdel. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) La SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS 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) La SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) La SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) La SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
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d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 

i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’escola municipal de pàdel de la SOCIEDAD DEPORTIVA 
PAUPÉRRIMOS amb 1.500,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 3411/48002 de 
l’exercici 2018. 
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c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a la SOCIEDAD DEPORTIVA PAUPÉRRIMOS en cas 
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.19.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA con motivo de la realización de deporte 
adaptado durante la temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
la ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA, en 
concepto de fomento, promoción y el desarrollo de la cultura física y el deporte adaptado: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I 
ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA (ADDIF) 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, la senyora Myriam Martín Muñoz, amb DNI núm. (.) que actua en representació de la 
ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA, domiciliat a C/ 
Raspallar nº5, amb NIF núm. G07740293, entitat de la qual és presidenta. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document. Per la qual cosa, 

EXPOSEN 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que la ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA es una 
entitat dedicada a l´esport adaptat, i, segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció 
d´aquest conjunt d’esports. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i la ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS 
DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA volen contribuir al foment, la promoció i el 
desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport adaptat. I, per això, 

ACORDEN 
Primer, 



 
 

Núm. 2018/14 

 

 

 

59 
 

a) Mitjançant el present acord, la ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y 
FORMENTERA es compromet a la direcció tècnica, organització i desenvolupament de l’esport 
adaptat. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran de l’Associació i l’Ajuntament no ostenta 
cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) La ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA 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) La ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA podrà 
organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú per 
al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) La ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA es 
compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa 
que pugui realitzar així com a les equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel l’Associació. 
i) La ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA vindrà 

obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva presentació es 
realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la 
realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu 
contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici d'una altra documentació 
complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 

creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà a l’Associació un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) L’Associació 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 

(7) L’Associació 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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(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que l’associació es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del 
material, haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  
pressupostat amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà 
aquesta petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’esport adaptat de la ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS 
DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA amb 9.000,00 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 3411/48002 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte de l’associació, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a la ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DE 
IBIZA Y FORMENTERA en cas d’incompliment d’algun punt del present document amb 
l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. “ 

 
 3.20.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la concesión de una 
subvención extraordinaria mediante convenio de colaboración con HANDBOL CLUB PUIG 
D'EN VALLS para el equipo femenino senior de la temporada 2018/19, 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 siguiente convenio de colaboración con 
el HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS, en concepto de gestión del equipo senior de 
División de Honor Plata Femenino: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I 
HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS 
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Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Antonio Ferrer Prohías, amb DNI núm. (.), que actua en representació 
de l’HANDBOL CLUB 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que l’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport de l’handbol, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i l’HANDBOL CLUB 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, l’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament de l’equip sènior de Divisió d’Honor Plata Femenina. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) L’HANDBOL CLUB 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) L’HANDBOL CLUB 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 esport. 

f) L’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
i) L’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el 

compte justificatiu. La seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos 
des de la finalització del termini per a la realització de l´activitat. A causa de la naturalesa de la 
subvenció, el compte justificatiu contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici 
d'una altra documentació complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els 
punts següents: 
i) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 

concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

ii) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà: 
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(1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 
creditor, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. En cas que la 
subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions produïdes. 

(2) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es faci referència en el 
paràgraf anterior. 

(3) La documentació acreditativa del pagament de les factures o documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació als quals es fa referència. 

(4) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o 
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció. 

(5) Informe AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, o Autorització expressa per 
sol·licitar els certificats tributaris i de Seguretat Social en nom de l'associació 
(l’Ajuntament facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà en 
consideració l'establert als apartats anteriors). 

(6) 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 

(7) 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. 

(8) Les dates previstes de realització de les activitats son de l’1 de setembre del 2018 fins el 
30 de juny de 2019. 

(9) L’ajuda objecte d'aquest conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, efectuades per qualsevol altra 
administració pública, ens públics, institucions privades o altres recursos. L'import de 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat 
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

(10) S'estableix l'obligació per part del Club 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 novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT es compromet a la dotació de material específics per al desenvolupament 

d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material. En el cas de 
que el club es vulgui acollir a aquesta dotació de material i abans de la adquisició del material, 
haurà de sol·licitar-lo mitjançant registre general d’entrada i adjuntar un llistat  pressupostat 
amb el material que es vulgui dotar. L’Ajuntament valorarà la sol·licitud i resoldrà aquesta 
petició, sempre i quan, hi hagi disponibilitat pressupostària per a això.  

b) L’AJUNTAMENT subvencionarà l’equip sènior de Divisió d’Honor Plata Femenina de 
l’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS amb 5.000,00 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària 3411/48002 de l’exercici 2018. 

c) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 
desenvolupament d’aquesta activitat 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, al compte del club, en dues fraccions:  

i) El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.  
ii) El segon pagament, una vegada aportada correctament la justificació econòmica, la 

Regidoria d’Esports valorarà la documentació aportada i emetrà un informe sobre la 
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realització de l'activitat objecte de la subvenció, les condicions que es van donar per atorgar-
la i la seua justificació. 

f) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a l’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

g) En tot el que no es preveu en aquest conveni és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.” 

 
 3.21.-Ver propuesta del Área IV. Deportes, relativa a la firma de los convenios 
deportivos relativos a las cesiones de instalaciones y actividades deportivas correspondientes 
a la temporada 2018-2019 y, acordar lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Náutico 
Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones de las piscinas municipales y de la 
escuela de vela: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
NÁUTICO SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB 
NÁUTICO SANTA EULALIA, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA es una entitat dedicada a l´esport, i, segons els seus 
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA 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 NÁUTICO SANTA EULALIA es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels seus equips. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA 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 NÁUTICO SANTA EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions de l’Escola Municipal de Vela per al desenvolupament 

d’aquestes activitats 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 al CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA en cas d’incompliment 

d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

 
Segundo.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Náutico 
Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones para clases de mantenimiento para 
adultos: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
NÁUTICO SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB 
NÁUTICO SANTA EULALIA, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA es una entitat dedicada a l´esport, i, segons els seus 
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA 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 NÁUTICO SANTA EULALIA es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament de l’activitat dirigida de manteniment per adults. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
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c) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA 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 NÁUTICO SANTA EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix la sala verda de les Instal·lacions Esportives Municipals de Santa Eulària 

des Riu 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB NÁUTICO SANTA EULALIA en cas d’incompliment 

d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
Tercero.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Tenis Santa 
Eulària, en materia de cesión de instalaciones de pistas de tenis: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
TENIS SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Jose Tur Marí, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB 
TENIS SANTA EULALIA, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB TENIS SANTA EULALIA es una entitat dedicada a l´esport del tennis, i, segons els seus 
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB TENIS SANTA EULALIA 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 TENIS SANTA EULALIA es compromet a la direcció tècnica, 

organització i desenvolupament dels equips de l’escola de tennis. 
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b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 
facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB TENIS SANTA EULALIA 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 TENIS SANTA EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB TENIS SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions de la Pista Poliesportiva Municipal Coberta 2 de Puig 

d’en Valls 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. 

c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB TENIS SANTA EULALIA en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 

Cuarto.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Societat Esportiva 
Sant Carles, en materia de cesión de instalaciones: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I 
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Antonio Marí Varo, amb DNI núm. (.) que actua en representació de la 
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES, domiciliat 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es una entitat dedicada a l´esport, i, segons els seus 
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES volen 
contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física.  I, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
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a) Mitjançant el present acord, la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a la direcció 
tècnica, organització i desenvolupament dels seus equips. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 
facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES 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) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives 
de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Carles de Peralta 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES 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 con el Club Deportivo 
Atlético Jesús, en materia de cesión de instalaciones: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí , amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB 
DEPORTIVO ATLÉTICO DE 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE 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. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE 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, per això, 
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ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de futbol. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS 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 DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports de Jesús 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO DE JESÚS en cas 

d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 
 

Sexto.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Tenis Santa 
Gertrudis, en materia de cesión de instalaciones de pistas de tenis del complejo deportivo 
de Santa Gertrudis: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
TENNIS SANTA GERTRUDIS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Antonio Torres Noguera, amb DNI núm. (.), 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    
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Que el CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS es una entitat dedicada a l´esport del tennis, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB TENNIS 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 TENNIS SANTA GERTRUDIS es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de tennis. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB TENNIS 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 CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions de la Pista Poliesportiva Municipal Coberta 2 de Puig 

d’en Valls 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS en cas d’incompliment 

d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 

 
Séptimo.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Deportivo 
Puig d’en Valls, en materia de cesión de instalaciones del campo municipal de deportes de 
Puig d’en Valls y de las pistas polideportivas municipales cubiertas: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVAAJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CD PUIG 
D’EN VALLS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Manuel Díaz Aguilar, amb DNI núm. (.), que actua en representació del 
CLUB DEPORTIVO 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, 
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EXPOSEN 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB DEPORTIVO PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB DEPORTIVO 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 en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB DEPORTIVO PUIG D’EN VALLS es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de futbol. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB DEPORTIVO 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 CLUB DEPORTIVO 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 
esport. 

f) El CLUB DEPORTIVO PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives 
de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports de Puig d’en Valls i de 

les Pistes Poliesportives Municipals Cobertes 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB DEPORTIVO PUIG D’EN VALLS 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 con la S.C.R. Peña 
Deportiva de Santa Eulalia, en materia de cesión de las instalaciones deportivas municipales 
de Santa Eulària des Riu: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I SCR 
PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 
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D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació de 
la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA, domiciliat al Barri Can Frígoles, Camp Municipal 
d’Esports de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. G-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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es una entitat dedicada a l´esport, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la seva promoció. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 
volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física. I, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’esport. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 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) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o 
altres tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al 

desenvolupament de les activitats 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 a la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 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 con la S.C.R. Peña 
Deportiva Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones de la finca Can Dalmau: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I SCR 
PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació de 
la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA, domiciliat al Barri Can Frígoles, Camp Municipal 
d’Esports de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. G-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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es una entitat dedicada a l´esport, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la seva promoció. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 
volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física. I, per això, 

ACORDEN 
Primer, 
a) Mitjançant el present acord, la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es compromet a la 

direcció i organització de la Finca de Can Dalmau. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 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) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA podrà organitzar lligues, campionats interns o 
altres tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) La SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions de la Finca de Can Dalmau per al desenvolupament de 

les seves activitats. 
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a la SCR PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA 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 con el Club Kick Boxing 
Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones de la sala polivalente: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
KICK BOXING SANTA EULÀRIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 
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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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, la senyora Laura Honorato, amb DNI núm. (.), 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 secretària. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present 
document. Per la qual cosa, 

EXPOSEN 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

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 d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA volen 
contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de 
l’esport de kick boxing en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de kick boxing. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB KICK BOXING 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 KICK BOXING SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres 
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta 
esport. 

f) El CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives 
de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix la sala verda de les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària 

des Riu 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA en cas 

d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.” 
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Undécimo- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club AE Santa 
Gertrudis, en materia de cesión de instalaciones del campo municipal de deportes de Santa 
Gertrudis: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB AE 
SANTA GERTRUDIS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Miguel Angel Parejo Guasch, amb DNI núm. (.), que actua en representació 
del CLUB AE SANTA GERTRUDIS amb NIF núm. G-07783194, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB AE SANTA GERTRUDIS es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB AE SANTA GERTRUDIS 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, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB AE SANTA GERTRUDIS es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de futbol. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB AE 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 CLUB AE SANTA GERTRUDIS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB AE SANTA GERTRUDIS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports de Santa Gertrudis de 

Fruitera, pista poliesportiva i l´explotació de la cafeteria 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. 
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c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS en cas d’incompliment 
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. “ 

 
Duodécimo.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club 
Taekwondo Bam Chun, en materia de cesión de instalaciones de la sala polivalente: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
TAEKWONDO-BAMCHUN SANTA EULÀRIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, la senyora Montserrat Royo García, amb DNI núm. (.), que actua en representació del 
CLUB TAEKWONDO BAMCHUN SANTA EULÀRIA, 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, 

EXPOSEN 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB TAEKWONDO BAMCHUN SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del 
taekwondo, i, segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB TAEKWONDO BAMCHUN SANTA 
EULÀRIA volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més 
concretament, de l’esport de taekwondo en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el l’HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de taekwondo. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB TAEKWONDO BAMCHUN 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 TAEKWONDO BAMCHUN SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats 
interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment 
d’aquesta esport. 

f) el CLUB TAEKWONDO BAMCHUN SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i imatges 
corporatives de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les 
equipacions de l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 
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Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix la sala verda de les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària 

des Riu 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB TAEKWONDO-BAMCHUN SANTA EULÀRIA 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 con el Hándbol 
Club Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I 
HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Jesús Serra Marí, amb DNI núm. (.), que actua en representació de 
l’HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que l’HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de l’handbol, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i l’HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA 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 l’HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola d’handbol. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) L’HANDBOL CLUB 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) L’HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus 
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) L’HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 



 
 

Núm. 2018/14 

 

 

 

77 
 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a l’HANDBOL CLUB SANTA EULÀRIA 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 con el Club Tennis 
Taula Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones de la sala polivalente: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Javier Morillo Prats, amb dni núm. (.)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. G-57174310, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del tennis taula, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 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 taula en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a la 

direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de tennis taula. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament 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. 

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 
esport. 
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f) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives 
de l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions de la sala vermella de les Instal·lacions Esportives 

Municipals de Santa Eulària 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA 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 con el Club 
Basquet Puig d’en Valls, en materia de cesión de instalaciones de la pista polideportiva 
municipal cubierta de Puig d’en Valls: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
BÀSQUET PUIG D’EN VALLS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Sergio Cardona Añon, amb DNI núm. (.), 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del bàsquet, i, segons 
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS volen 
contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de 
l’esport del bàsquet en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
a) Mitjançant el present acord, el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola de bàsquet. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
c) El CLUB BÀSQUET 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. 
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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 BÀSQUET 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 esport. 

f) El CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix la Pista Poliesportiva Municipal Coberta 2 de Puig d’en Valls 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS 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 con el Hándbol 
Club Puig d’en Valls, en materia de cesión de instalaciones de la pista polideportiva 
municipal cubierta y la pista exterior de Puig d’en Valls: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I 
HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor José Antonio Ferrer Prohías, amb DNI núm. (.), que actua en representació 
de l’HANDBOL CLUB 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que l’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport de l’handbol, i, 
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i l’HANDBOL CLUB 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, l’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS es compromet a la direcció 

tècnica, organització i desenvolupament dels equips de l’escola d’handbol. 
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 

facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 
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c) L’HANDBOL CLUB 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) L’HANDBOL CLUB 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 esport. 

f) L’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions de la Pista Poliesportiva Municipal Coberta 1 i la Pista 

Exterior de Puig d’en Valls 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar a l’HANDBOL CLUB PUIG D’EN VALLS 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 con el Club 
Basket S’Olivera, en materia de cesión de instalaciones de la pista polideportiva municipal 
cubierta de Puig d’en Valls: 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB 
BÀSQUET S’OLIVERA 

Santa Eulària des Riu, a XX de XXXXXX de 2018 

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 (Illes Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor 
Vicente Marí Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació. 

D’altra part, el senyor Santiago de la Osa Rodríguez, amb DNI núm. (.), que actua en representació 
del CLUB BÀSQUET S’OLIVERA, domiciliat a finca S’Olivera s/n, Puig d’en Valls, Eivissa (Balears), 
amb NIF núm. G-57985087, 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 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU va aprovar aquest conveni en Junta de Govern 
Local de XX de XXXXXX de 2018.    

Que el CLUB BÀSQUET S’OLIVERA es una entitat dedicada a l´esport del bàsquet, i, segons els 
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport. 

Que l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU i el CLUB BÀSQUET S’OLIVERA volen contribuir 
al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport 
del bàsquet en edats escolars.  I, per això, 

ACORDEN 

Primer, 
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a) Mitjançant el present acord, el CLUB BÀSQUET S’OLIVERA es compromet a la direcció tècnica, 
organització i desenvolupament dels equips de l’escola de bàsquet. 

b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del Club i l’Ajuntament no ostenta cap 
facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells. 

c) El CLUB BÀSQUET S’OLIVERA 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 BÀSQUET S’OLIVERA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de 
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta esport. 

f) El CLUB BÀSQUET S’OLIVERA es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de 
l’Ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realitzar així com a les equipacions de 
l’equip. 

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 trencat o en 
mal estat. 

h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel Club. 

Segon, 
a) L’AJUNTAMENT cedeix les instal·lacions de la Pista Poliesportiva Municipal Coberta 2 de Puig 

d’en Valls 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. 
c) L’AJUNTAMENT podrà sancionar al CLUB BÀSQUET S’OLIVERA en cas d’incompliment d’algun 

punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni. 

 
 3.22.-Ver propuesta del Área IV. Educación, relativa a la concesión de una 
subvención nominativa a la AMIPA del IES Xarc, con motivo de la realización de actividades 
culturales, y medioambientales durante el curso 2017-18, y acordar lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder a la AMIPA IES XARC, una ayuda extraordinaria por 
importe de trescientos euros (300€) con motivo de la promoción de actividades i/o acciones 
que fomenten la cultura, el deporte y el medio ambiente, sujeto al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

A) COMPATIBILIDAD 

La ayuda objeto de esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, efectuados por cualquier otra administración pública, 
entes públicos, instituciones privadas u otros organismos. El importe de subvención en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, 
de acuerdo con el que prevé el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 

B) PLAZOS Y FORMA DE PAGO 

El beneficiario de la subvención tiene que presentar en el Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu la cuenta justificativa de las actividades subvencionadas. Todo esto sin perjuicio 
que, requerido a tal efecto, tenga que presentar los justificantes y/o libros contables que se 
le pidan, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones y el capítulo II del título II del Real decreto 887/2006, de 21 de 
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julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones. En otro 
caso, pueden incurrir en las responsabilidades y sanciones que a tal efecto señala la 
mencionada legislación. 

Debido a la naturaleza de la subvención, la cuenta justificativa tiene que contener, sin 
perjuicio de otra documentación complementaria la exigencia de la cual pueda resultar 
procedente, los puntos siguientes: 

1 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 

2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago. En el 
supuesto de que la subvención se otorgue de acuerdo con un presupuesto, se indicarán las 
desviaciones acontecidas.  

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, si procede, la documentación acreditativa del pago.  

c) Justificantes de pago de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad  

d) Una relación detallada otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  

e) Certificados acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales ante la 
Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o autorización 
expresa para solicitar en nombre de la asociación estos certificados, antes de la realización 
material del pago.  

Se consideran gastos subvencionables a efectos de esta subvención aquellos que respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada.  

La justificación de la ayuda se tendrá que realizar antes del día 1 de diciembre de 2018.  

C) PAGO:  

Para el pago de la ayuda económica se tiene que haber realizado la actividad objeto de la 
subvención, acreditar la realización de la actividad presentando correctamente la cuenta 
justificativa y una vez se emita un informe favorable por parte de la Concejalía de Cultura 
en el cual se confirme que la actividad objeto de la subvención se ha realizado según los 
plazos y las condiciones que se dieron para otorgarla y su correcta justificación económica 
del curso 2017-2018.  

D) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:  

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.  

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, si es el caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.  
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la 
entidad colaboradora, si es el caso, así como cualesquier otros de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, y aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores.  

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 
Esta comunicación se tiene que efectuar tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad 
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio del que establece 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuántos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con el fin de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.  

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.  

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

E) REINTEGRO  

Se establece la obligación por parte de la AMIPA IES XARC con NIF G07547524, de 
reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y las obligaciones 
establecidas para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 91 a 
93 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.  

F) NORMATIVA APLICABLE  

En todo lo no previsto son aplicables la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
 3.23.-Dar cuenta de la Sentencia núm. 386/18 dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de les Illes Balears en Procedimiento Ordinario núm. 182/16, instado por 
Asociación de Autónomos del Taxi de Santa Eulalia del Río y, acordar lo que proceda. 
 
Se dan por enterados. 
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 3.24.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la aprobación de una 
subvención extraordinaria a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza 
y Formentera (AFAEF) para la instalación de un aire acondicionado para la adaptación y 
mejora del local donde se ubica la UNIDAD DE RESPIRO, y acordar lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder a la ASOCIACIÓN DE FAMILLIARES DE ENFERMOS 
DE ALZHEIMER DE IBIZA Y FORMENTERA (AFAEF), una ayuda extraordinaria por importe 
de mil doscientos cincuenta euros (1.250€) con motivo de la instalación de aire 
acondicionado para la adaptación y mejora del local donde se ubica la UNIDAD DE 
RESPIRO, sujeto al cumplimiento de las condiciones indicadas en la propuesta. 
 
 3.25.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la aprobación de una 
subvención al Fons Pitiús de Cooperació para el año 2018, y acordar lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, conceder Al FONS PITIÜS DE COOPERACIÓ, una ayuda por 
importe de sesenta y cinco mil euros (65.000€) con motivo de la participación y promoción 
en el programa Projectes de Cooperació, sujeto al cumplimiento de las condiciones 
indicadas en la propuesta. 
 
 3.26.-Ver propuesta del Área IV. Acción Social, relativa a la aprobación de la 
convocatoria de ayudas para la adquisición de la primera vivienda del año 2018, y acordar 
lo que proceda. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, 
APROBAR las bases de la convocatoria de las ayudas para la adquisición de la primera 
vivienda para el año 2018, que se transcriben a continuación: 
 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRIMERA VIVIENDA DEL AÑO 2018 

Primera. Bases reguladoras. 

Las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas están contenidas en las Bases de ejecución 
del presupuesto y los presupuestos municipales del año 2018, aprobados inicialmente en Pleno en 
sesión extraordinaria celebrada con fecha de 5 de diciembre de 2017 y publicada en el Boletín 
Oficial de las Islas Baleares núm. 150, en fecha 09/12/2017 y publicada la aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 007 de fecha 13/01/2018. 

Segunda.- Objeto de la convocatoria 

2.1.- El objeto de estas bases es ofrecer ayudas para la adquisición de la primera vivienda según la 
clasificación siguiente:   

2.1.a) Compra de vivienda construida o de nueva construcción. 

2.1.b) Autopromoción de vivenda. 

Tercera.- Dotación económica 

3.1.- Para las ayudas objeto de esta convocatoria es destinará la cantidad máxima de 50.000€, con 
cargo a la partida 2311-78001 del ejercicio presupuestario del año 2018. 
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La comisión evaluadora podrá destinar el presupuesto que no se agote en una de las modalidades 
hacia la otra, a fin de beneficiar al resto de solicitantes. 

3.2.- Las ayudas objeto de esta convocatoria serán de un máximo del 5% del precio para la compra 
de vivienda construida o de nueva construcción. 

3.3.- El importe máximo de las subvenciones concedidas será de 5.000€ por solicitud. 

Cuarta.- Beneficiarios/as 

Se pueden acoger a esta convocatoria las personas que cumplan los requisitos siguientes:      

4.1.- Para la compra de vivienda construida o de nueva construcción 

4.1.a) Tener más de 18 años.  

4.1.b) No haber sido beneficiario/a de esta misma subvención los años anteriores.  

4.1.c) Que la vivenda esté ubicada en territorio municipal de Santa Eulària des Riu.   

4.1.d) Que sea la vivienda habitual y que constituya su domicilio permanente. 

4.1.e) No estar en posesión de ninguna otra vivienda o propiedad residencial en el territorio 
nacional.   

4.1.f) Ser persona física, residente legal en el municipio y con una antigüedad mínima en el 
padrón municipal de dos años.  

4.1.g) Que la superficie máxima de la vivienda sea de 120m2 útiles construidos.  

4.1.h) La vivienda deberá haberse adquirido el mismo año o el inmediatamente anterior a 
esta convocatoria. 

4.1.i) Que los ingresos íntegros no excedan de 37.597,95€ (5 IPREM anual 2018) en el 
caso de un/a solo/a solicitante-comprador/a, y de 67.676,31€ (9 IPREM anual 2018) en el caso de 
dos o más solicitantes-compradores/as.   

4.1.j) No encontrarse sometido/a en ninguno de los supuestos de prohibición para ser 
beneficiario/a de subvenciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones. De conformidad con lo que se establece en el artículo 26 del 
Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones, se acreditará no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la LGS, mediante la presentación de declaración 
responsable ante el órgano que concede la subvención, según el modelo de declaración responsable 
del anexo II, aprobado para esta convocatoria.    

4.1.k) No tener deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

La ayuda irá destinada a reducir el importe del préstamo hipotecario de la vivienda.  

4.2.- Para la autopromoción de vivienda 

4.2.a) Tener más de 18 años. 

4.2.b) No haber sido beneficiario/a de esta misma subvención los años anteriores.   

4.2.c) Que la vivienda esté ubicada en territorio municipal de Santa Eulària des Riu. 

4.2.d) Que sea la vivienda habitual y que constituya su domicilio permanente.   

4.2.e) No estar en posesión de ninguna otra vivienda o propiedad residencial en el territorio 
nacional.   
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4.2.f) Ser persona física, residente legal en el municipio y con un mínimo de residencia de 
dos años.   

4.2.g) Que la superficie máxima de la vivienda sea de 150m2 útiles construidos.   

4.2.h) Que la titularidad del suelo sea del/la solicitante o solicitantes de la ayuda.   

4.2.h) Que se haya obtenido el final de obra el año de esta convocatoria o el 
inmediatamente anterior.  

4.2.i) Que los ingresos íntegros no excedan de 37.597,95€ (5 IPREM anual 2018 en el caso 
de un/a solo/a solicitante, y de 67.676, 31€ (9 IPREM anual 2018) en el caso de dos o más 
solicitantes.   

4.2.j) No encontrarse sometido/a en ninguno de los supuestos de prohibición para ser 
beneficiario/a de subvenciones establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones. De conformidad con lo que establece el artículo 26 del Real 
decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, se acreditará no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la LGS, mediante la presentación de declaración 
responsable ante el órgano que concede la subvención, según el modelo de declaración responsable 
del anexo II, aprobado por esta convocatoria.   

4.2.k) No tener deudas con el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

4.3.- Incompatibilidades 

Las ayudas objeto de esta convocatoria son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, efectuados por cualquier otra administración pública, ente público, 
instituciones privadas u otros recursos. El importe de subvención en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo que prevé el artículo 19 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.     

4.4.- Simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 24 del real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
con ser estas ayudas de cuantía a otorgar a cada beneficiario/a no superior al importe de 5.000 
euros, la acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se 
acreditará mediante la presentación por la persona de la declaración responsable. El modelo de 
declaración responsable aprobado para esta convocatoria es el anexo II.  

Quinta.- Plazo y lugar de presentación de las solicitudes  

5.1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a partir del siguiente de 
la fecha de publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del extracto de la 
convocatoria.   

5.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu, C/ Mariano Riquer Wallis 4 y en las oficinas municipales de Jesús y Puig den Valls.   

Sexta.- Solicitud y documentación necesaria 

6.1. Las solicitudes se formularan mediante un modelo de instancia debidamente cumplimentado 
que será facilitado por el Ayuntamiento (modelo anexo I). 

6.2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN: 
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6.2.1- Para la compra de vivienda construida o de nueva construcción 

 Fotocopia del DNI del/la solicitante o solicitantes, compradores/as de la vivenda.  

 Fotocopia de la escritura de propiedad.  

 Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2017 de todas las personas 
solicitantes-compradoras; si no la han hecho, documentación acreditativa de la situación 
económica o autorización firmada según el anexo III.   

 En el supuesto que sea procedente, por estar incluido/a en alguno de los sectores 
preferentes, según el caso, adjuntar el o los documento/s justificativo/s correspondiente/s: 
libro de familia, sentencia judicial firme o escritura pública que acredite la ejecución 
hipotecaria o la dación en pago de la vivienda habitual anterior, certificado de 
reconocimiento de minusvalía del IBAS, cartilla de familia numerosa o libro de familia con 
copia de la solicitud de la cartilla, sentencia firme o acto judicial firme de medidas 
cautelares que declare la condición de víctima de violencia de género. 

 Modelo declaración jurada. Anexo II.   

 Declaración responsable de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y 
compromiso de comunicar a la entidad local, las que se obtengan en el futuro. Anexo IV.   

 Certificado del préstamo hipotecario de la vivienda expedido por la entidad bancaria. 

 Certificado de titularidad bancaria del solicitante expedido por la entidad bancaria. 

 Nota simple, expedida por el Registro de la Propiedad, a nombre del/la solicitante o 
solicitantes.   

 Certificado acreditativo de no tener ninguna otra vivienda en el territorio nacional, expedido 
por el Registro de la Propiedad. 

6.2.2. Para la autopromoción de vivienda 

 Fotocopia del DNI del/la solicitante o solicitantes, compradores/as de la vivienda.   

 Fotocopia de la escritura de propiedad del suelo donde se edificará.     

 Fotocopia de la declaración de la renta del ejercicio 2017 de todas las personas 
solicitantes; si no han hecho, documentación acreditativa de la situación económica o 
autorización firmada según anexo III.     

 En el supuesto que sea procedente, por estar incluido/a en alguno de los sectores 
preferentes, según el caso, adjuntar el o los documento/s justificativo/s correspondiente/s: 
libro de familia, sentencia judicial firme o escritura pública que acredite la ejecución 
hipotecaria o la dación en pago de la vivienda habitual anterior, certificado de 
reconocimiento de minusvalía del IBAS, cartilla de familia numerosa o libro de familia con 
copia de la solicitud de la cartilla, sentencia firme o acto judicial firme de medidas 
cautelares que declare la condición de víctima de violencia de género. 

 Modelo declaración jurada. Anexo II.  

 Declaración responsable de las subvenciones obtenidas para la misma finalidad y 
compromiso de comunicar a la entidad local, las que se obtengan en el futuro. Anexo IV.   

 Nota simple, expedida por el Registro de la Propiedad, a nombre del/la solicitante o 
solicitantes.   

 Certificado acreditativo de no tener ninguna otra vivienda en el territorio nacional, expedido 
por el Registro de la Propiedad. 
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 Certificado de final de obra para la concesión definitiva de la ayuda.   

Séptima.- Régimen de las ayudas 

7.1.- La concesión de la subvención se llevará a cabo mediante el régimen de concurrencia 
competitiva.   

7.2.- Se establece como medio de notificación de todos los actos de trámite del presente 
procedimiento de otorgamiento de las subvenciones, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de las 
oficinas municipales de Jesús y Puig den Valls, así como la página web www.santaeulalia.net.  

Octava.- Plazo para la corrección de errores 

En caso que la documentación presentada sea incorrecta o incompleta se requerirá a la/s persona/s 
peticionaria/s que en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, 
presente las rectificaciones o correcciones necesarias, con la indicación de que si no lo hace así se 
entenderá por desistida la solicitud, de acuerdo con lo que dispone el artículo 68.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  

Novena.- Composición y funciones de la comisión evaluadora  

La comisión evaluadora estará compuesta por los/as miembros siguientes:   

 Presidente/a: regidor/a de Urbanismo. 

 Secretario/a: coordinador/a del Departamento de Servicios Sociales. 

 2 Vocales: regidor/a de Asuntos Sociales y coordinador/a de Serveis Personals. 

Son funciones de la comisión:   

 Estudiar y evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos.   

 Emitir las propuestas de resolución.   

 Cualquier otra que exija la aplicación de estas bases.   

Décima.- Criterios para la concesión de las ayudas 

10.1.- Las ayudas se concederán de acuerdo con los criterios siguientes, a calificar por la comisión 
evaluadora:  

 10 años o más de residencia legal en el municipio  5 puntos 

 De 5 a 9 años de residencia legal en el municipio  3 puntos 

 De 2 a 4 años de residencia legal en el municipio  1 punto 

 Discapacidad del/la comprador/a 5 puntos 

 Familia numerosa 5 puntos 

 Unidad familiar monoparental con cargas familiares 5 puntos 

 Personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su 
vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de 
la deuda 

5 puntos 

 Unidades de convivencia en las que haya alguna víctima acreditada de 
violencia de género 

5 puntos 

   

http://www.santaeulalia.net/
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1 SOLICITANTE                               

                                                 

2 O MÁS SOLICITANTES                                  

 

Ingresos hasta 12.908,05€  Ingresos hasta 27.070,52€ 5 puntos 

Ingresos hasta 22.589,10€  Ingresos hasta  47.373,42€ 3 puntos 

Ingresos hasta 37.597,95€  Ingresos hasta  67.676,31€ 1 punto 

Si en una unidad de convivencia hay algún miembro incluido en más de un sector preferente, se 
sumará la puntuación correspondiente a cada uno de ellos. 

La puntuación máxima posible será de 35 puntos. 

10.2.- La comisión estudiará todas las solicitudes presentadas y establecerá una puntuación para 
cada solicitud teniendo en cuenta los límites y mínimos establecidos en el apartado 10.1. La dotación 
económica máxima asignada se dividirá entre la suma total de los puntos de los solicitantes. De esta 
división saldrá una cantidad por punto, la cual será multiplicada por los puntos de cada solicitante y 
así se determinará la ayuda correspondiente a cada solicitud.   

10.3.- La comisión estará autorizada para resolver las dudas que se presenten y para adoptar los 
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso previsto en estas bases.  

Undécima.- Órgano para la instrucción y resolución. 

1.- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu será el órgano para la 
instrucción y resolución de la subvención. Una vez comprobada la documentación presentada 
obrando en el expediente y el informe del órgano colegiado (Comisión evaluadora), el órgano 
instructor tiene que formular la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se 
notificará a los interesados mediante publicación en el tablón de edictos de la Corporación y, en su 
caso, en la página web municipal (www.santaeulariadesriu.com) con un plazo de diez días hábiles, 
desde su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para formular alegaciones. 

2.- Finalizado este plazo, y en el plazo máximo de 6 meses una vez acabados los correspondientes 
plazos de presentación de solicitudes, se dictará resolución definitiva, será aprobada por la Junta de 
Gobierno Local, a propuesta de la Comisión Evaluadora. Esta resolución será motivada y expresará 
el solicitante o la relación de solicitantes y se hará constar de manera expresa la desestimación del 
resto de solicitudes, y se agotará la vía administrativa.  

3.- La lista definitiva será publicada en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), de conformidad 
con el artículo 34 del Decreto legislativo 2/2005 del 28 de diciembre, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Subvenciones y el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Duodécima.- Justificación 

Por ser una subvención en atención a la concurrencia de una determinada situación, el/la 
perceptor/a no tendrá que presentar otra justificación que la acreditación por cualquier medio 
admisible en derecho de esta situación con carácter previo a la concesión, sin perjuicio de los 
controles que pudiesen establecerse para verificar su existencia.  

Decimotercera.- Incumplimiento de las condiciones de concesión 

13.1 Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención podrán dar 
lugar a la modificación de la resolución de la concesión, a propuesta de la Concejalía de Servicios 
Sociales, que deberá atender al principio de proporcionalidad.   
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13.2 Se puede reducir el importe de la cantidad a percibir por el/la solicitante en los supuestos de 
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos 
incumplimientos pueden ser calificados como leves, graves o muy graves, y darán lugar, 
respectivamente, a una disminución del importe de la subvención de hasta un 10%, del 10% al 60% 
y del 60% al 100%, respectivamente.   

Decimocuarta.- Régimen de infracciones y sanciones 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases da lugar a aplicar el régimen de 
infracciones y sanciones establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones y del título IV del RD 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.      

Decimoquinta.- Reintegros 

15.1.- Es procedente el reintegro total o parcial de la ayuda concedida y, si es el caso, la exigencia 
del interés de demora, en los cosos siguientes:     

- El incumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la ayuda.  

- La obtención de la ayuda sin que se cumplan las condiciones requeridas para ello o cuando se 
alteren las condiciones tenidas en cuenta para concederla, siempre que sea por causas imputables a 
la persona beneficiaria.  

- El incumplimiento grave de la obligación de justificar la finalidad de los fondos percibidos en la 
forma y los plazos establecidos.  

- La negativa a someterse a las actuaciones de comprobación de control previstas legalmente o la 
obstrucción injustificada de estas actuaciones.   

15.2.- El procedimiento de reintegro se debe iniciar de oficio por resolución del órgano competente y 
debe regir por los artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones y el título III, del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.   

15.3.- Las cantidades reintegrables tienen la consideración de ingresos de derecho público y pueden 
ser exigidas por la vía de constreñimiento. 

Decimosexta. Graduación de las sanciones  

Las sanciones para las infracciones se graduaran según los artículos 60 a 63 de la Ley 38/2003, del 
17 de noviembre, general de subvenciones.   

Decimoséptima.- Normativa aplicable 

En todo lo que no se prevé en esta convocatoria es aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio por el cual se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.   

Decimoctava.- Impugnación 

La resolución por la cual se aprueban la presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, ante  Juzgado Contencioso Administrativo de Palma 
de Mallorca en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
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presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 

Decimonovena.- Publicación 

La presente convocatoria se publicará en la web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y su extracto se publicará, por conducto de la BDNS, en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares, y entrará en vigor el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria.  

 

MODELO DE SOLICITUD. ANEXO I 

Sr./Sra…………………………………………………....…………………………….......que vivo 

en.…………………….................y con domicilio en………...…………………….......... 

......................................................núm.…………,piso……………..telefono....................… e-

mail: .................................................................................................... y provisto del DNI 

núm.………………….................., 

EXPONGO:  

Que en relación con el Pliego de condiciones de ayudas para la adquisición de la primera vivienda 

para el año 2018, adjunto la documentación solicitada y por este motivo os  

SOLICITO: 

Poder acceder a estas ayudas. 

Santa Eulària des Riu, …….de…………………….de 201__ 

ILMO. SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA. ANEXO II 

Sr./Sra…………………………………………………....…………………………….......que vivo 

en…………………….................y con domicilio en………...…………………….......... 

......................................................núm.…………,piso……………..telefono.....................… e-

mail: .................................................................................................... y provisto del DNI 

núm.………………….................., 

DECLARO:  

Que en relación con el Pliego de condiciones de ayudas para la adquisición de la primera vivienda 
para el año 2018, la destinación de ésta será para uso habitual y permanente.   
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No incurro en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones 
que figuran en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE 
nº 276, de 18 de noviembre de 2003).   

Conozco y acepto las bases de esta convocatoria.  

Estoy al corriente de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con el Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu.   

Que no poseo en propiedad ningún otro inmueble con uso de vivienda que el que es objeto de la 
presente subvención, y que autorizo al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para comprobar dichos 
datos en el Registro de la Propiedad.  

Advirtiendo que según lo establecido en el artículo 58.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, es constitutivo de una infracción muy grave la obtención de una 
subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen 
impedido o limitado. que podría dar la incoación a un procedimiento sancionador. 

Santa Eulària des Riu, …….de…………………….de 201__ 

ILMO. SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

 

DATOS ECONÓMICOS. ANEXO III 

Se autoriza al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu a acceder a la información fiscal de: 

NOM LLINATGES DNI/NIE 

   

   

   

   

 

Santa Eulària des Riu, …….de…………………….de 201__ 

ILMO. SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

 

ANEXO IV- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS SUBVENCIONES OBTENIDAS PARA LA MISMA 

FINALIDAD Y COMPROMISO DE COMUNICAR A LA ENTIDAD LOCAL LAS QUE SE OBTENGAN 

EN EL FUTURO 

Sr./Sra………………………………………………………………………………………….......que vivo 

en…………………….................y con  domicilio en…………...…………………….......... 

......................................................núm.…………,piso……………..teléfono.....................……… 

e-mail: .................................................................................................... y provisto del DNI 

núm.………………….................., 
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

☐ Que no se han solicitado subvenciones a ningún otro departamento del Ayuntamiento de Santa 

Eulària des Riu o ninguna otra administración pública o entidad privada para llevar a cabo las 

mismas actividades para las cuales se solicita la ayuda. 

☐ Que se han solicitado ayudas públicas o privadas que se indican a continuación, que están 

pendientes de resolución:   

ENTIDAD IMPORTE 

  

  

  

  

☐ Que el / la solicitante ha sido beneficiario / a de las ayudas públicas o privadas que se indican a 

continuación para llevar a cabo el mismo programa de actividades para el cual se solicita la ayuda:  

ENTIDAD IMPORTE 

  

  

  

Así mismo, me comprometo a notificar al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu todas las 

subvenciones que obtenga en un futuro para el mismo objeto de la subvención. 

Y para que así conste, firmo esta declaración en ________________________, a_________ de 

__________________de 20____, 

ILMO. SEÑOR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 14:15 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, 
 EL ALCALDE  LA SECRETARIA 
 


