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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 15/11/2017
ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
D. VICENTE MARI TORRES
TENIENTES DE ALCALDE
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ
CONCEJALES:
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG
D. SALVADOR LOSA MARI
AUSENTES CON EXCUSA:
DÑA. CARMEN FERRER TORRES
D. MARIANO JUAN COLOMAR
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS
INTERVENTOR ACCIDENTAL: D. PEDRO GUASCH VIDAL
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG
En Santa Eulària des Riu, siendo las 11:30 horas del día viernes 15/11/2017, 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.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS
1.1.-EXPEDIENTE 19177/16.- Modificado durante el transcurso de las obras de
construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina sita en la C/ Islandia, núm. 16-18,
Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 212.610,23 €.
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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, APROBAR el proyecto básico sin visar con RGE
19177 de 11/11/2016 y posterior modificado sin visar RGE 15769 de 15/09/2017
redactado por el arquitecto don Thor Fogelberg Jensen, y promovido por LIRIO SANTA
EULALIA SL que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto EL MODIFICADO
DE PROYECTO APROBADO MEDIANTE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27/02/2009
(EXPEDIENTE 4687/08) DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA en C/ Islandia
nº. 16-18, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los informes y autorizaciones obrantes en
el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente.
En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente
documentación y condiciones:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- 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. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor.
- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del
presupuesto del mismo.
- Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización
respecto al soterramiento de la línea eléctrica según informe de los SSTT de 20 de
septiembre de 2017 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 1.824,00 € 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 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.
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. 144 de
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la Ley 2/2014.
- Condiciones autorización AESA expediente E17-0330.
1.2.-EXPEDIENTE 11699/16.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada con
sótano, piscina y anexo en la C/ Formentera, núm. 32, Jesús. Presupuesto: 773.548,62€.
[…]
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
11699 de 20/07/16 y posterior modificado sin visar con RGE 4977 de 24/07/17
redactado por el arquitecto don Carlos Rey de Viñas Harras y promovido por EUCALIPTO
BLUE SL que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por objeto la
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SÓTANO, PISCINA Y ANEXO en
C/ Formentera nº. 32, Urbanización Roca Llisa, Jesús, Santa Eulària des Riu, con sujeción
a los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones
generales establecidas en la legislación vigente.
En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente
documentación y condiciones:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- 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. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor.
- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del
presupuesto del mismo.
- Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización
respecto a la construcción de acera según informe de los SSTT de 1 de septiembre de
2017 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 6.715 € 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 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
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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. 144 de
la Ley 2/2014.
- Condiciones autorización AESA expediente E16-1646.
- Condiciones y observaciones informe de la entidad urbanística colaboradora
URBANIZACION ROCA LLISA nº. I074.2016-10-17 de 26 de octubre de 2016.
- Condiciones y observaciones certificado de infraestructuras de la entidad urbanística
colaborada URBANIZACION ROCA LLISA de 26 de octubre de 2016.
1.3.-EXPEDIENTE 9839/10.- Demolición parcial, reforma y ampliación de anexo a
vivienda unifamiliar aislada sita en el polígono 12, parcela 38, Santa Eulària des Riu.
Presupuesto: 24.758,91 €.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- DENEGAR el proyecto visado nº. 13/00628/10 de 2 de julio de 2010,
redactado por el arquitecto don Eirikur Casadesus Baldursson que acompaña a la solicitud
de la licencia, tiene por objeto la DEMOLICION PARCIAL, REFORMA Y AMPLIACION DE
ANEXO A VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en base a las conclusiones de los informe de
los SSTT de 19 de julio de 2017.
Segundo.- Dar traslado de la presente denegación al departamento de Disciplina
Urbanística en relación al expediente 22.11.
1.4.-EXPEDIENTE 666/09 - 8402/17.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada
con piscina en el polígono 22, parcela 91, Jesús. Presupuesto: 219.548,00 €.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes,
Primero.- APROBAR el proyecto actualizado básico y de ejecución visado 13/00557/17 de
12.05.2017 aportado en fecha 17 de mayo de 2017 (RGE 8402) redactado por el
Arquitecto don Juan Ignacio Torres Cuervo, actualización de los proyectos básicos visados
13/00968/08 y documentación complementaria visados 13/00272/09 y 13/00727/09
que obtuvieron licencia de obras en Junta de Gobierno Local de 20/04/2011 que tiene
por objeto la construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en el Polígono 22
Parcela 91, Jesús, Santa Eulària des Riu.
La presente licencia queda sujeta a los siguientes condicionantes derivados del Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 20 de abril de 2011 y del informe de los SSTT de 31 de
mayo de 2017 de los SSTT:
Condiciones y requerimientos previos a la retirada de la licencia e inicio de las obras:
- Aportación de proyecto técnico que recoja todas las medidas de integración paisajística
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y ambiental que deben llevarse a cabo en la totalidad de la finca, de acuerdo con el art.
6 de la NTC.
- Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 26/11/10 Expediente 54/09:
 Obligación del promotor a inscribir la totalidad de la superficie de la finca registral
19820 como indivisible ante el Registro de la Propiedad y vinculada a la vivienda
proyectada, conforme al art. 15 LSR.
- Al encontrarse la parcela en un área arqueológica, se deberá realizar un control y
seguimiento arqueológico durante las fases de excavación y movimiento de tierras.
Dicha intervención arqueológica se tendrá que tramitar, mediante el correspondiente
Plan de Actuación, oportunamente autorizado por el Departamento de Patrimonio del
Consell Insular de Eivissa, debiendo aportar previo a la retirada/expedición de la
licencia la autorización de la CIOTHUPA al informe de incidencia arqueológica
resultando del plan de actuación.
- Prestación de fianza por importe de 197,18 € correspondiente al 110% del presupuesto
del estudio de gestión RCD.
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. 144 de
la Ley 2/2014.
- Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 26/11/10 (expediente 54/09)
generales indicadas según PTI y que el camino no podrá tener características de viario
urbano.
- Condiciones informe favorable Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de
les Illes Balears, expediente 814-10, al situarse la actuación en APR de incendios.
- Condiciones informe favorable de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. Direcció
General de Recursos Hídrics de 20.08.2010 en relación a la vulnerabilidad de
acuíferos.
- Condiciones autorización AESA expediente E16-2503.
- Para evitar la afección a las aguas subterráneas, el tratamiento de las aguas residuales
de la vivienda (fosa séptica) se debe adaptar al punto 3 del art. 81 del Pla Hidrològic de
les Illes Balears, según el cual las viviendas aisladas que no puedan conectarse a las
redes de alcantarillado deberán disponer de un sistema de recogida, tratamiento y
evacuación o almacenaje propio con las características recogidas en el ANEJO 4 del
Pla Hidrològic, para la protección del dominio público hidráulico, debiendo los titulares
de estas viviendas presentar una declaración responsable ante la Administración
Hidráulica. Durante el tiempo de ejecución de las obras, se tendrán que tomar las
máximas precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes, tanto de forma
accidental como en los trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice para
la ejecución de la obra.
Segundo.- Proceder al archivo del expediente 201600004374.
1.5.-EXPEDIENTE 16563/08 - 7199/16.- Construcción de vivienda unifamiliar
aislada con piscina en el polígono 8, parcela 296, Cala Mastella, Sant Carles de Peralta.
Presupuesto: 422.440,00 €.
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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, APROBAR el proyecto actualizado básico
aportado en fecha 9 de mayo de 2016 (RGE 7199) redactado por el Arquitecto don Jose
Millan Solsona, actualización del proyecto básico visado 13/01008/08 que obtuvo licencia
de obras en Junta de Gobierno Local de 12/11/2010, que tiene por objeto la construcción
de vivienda unifamiliar aislada en el Polígono 8 Parcela 296, Santa Eulària des Riu.
La presente licencia queda sujeta a los siguientes condicionantes derivados del Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 12 de noviembre de 2010 y del informe de los SSTT de 3 de
abril de 2017 de los SSTT:
Condiciones y requerimientos previos a la retirada de la licencia e inicio de las obras:
- Asume de arquitecto, nombramiento de arquitecto técnico y constructor.
- Aportación estudio de seguridad y salud.
- Aportación estudio de gestión de RCD visado y prestación fianza por importe del 110%
del presupuesto del mismo.
- 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. 140.5 de la Ley 2/2014, 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. 144 de
la Ley 2/2014.
- Condiciones del Informe / Acuerdo de la CIOTHUPA de 13/10/2009 (expediente
19/09) generales indicadas según PTI.
- Condiciones del Informe de 10/08/2010 del Govern Illes Balears, Direcció General de
Recursos Hídrics.
- Para evitar la afección a las aguas subterráneas, el tratamiento de las aguas residuales
de la vivienda (fosa séptica) se debe adaptar al punto 3 del art. 81 del Pla Hidrològic de
les Illes Balears, según el cual las viviendas aisladas que no puedan conectarse a las
redes de alcantarillado deberán disponer de un sistema de recogida, tratamiento y
evacuación o almacenaje propio con las características recogidas en el ANEJO 4 del
Pla Hidrològic, para la protección del dominio público hidráulico, debiendo los titulares
de estas viviendas presentar una declaración responsable ante la Administración
Hidráulica. Durante el tiempo de ejecución de las obras, se tendrán que tomar las
máximas precauciones para evitar vertidos de sustancias contaminantes, tanto de forma
accidental como en los trabajos de mantenimiento de la maquinaria que se utilice para
la ejecución de la obra.
1.6.-EXPEDIENTE 2670/13.- Solicitud de aplazamiento de viales en la C/
S’Argamassa, núm. 12, 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, APLAZAR la necesidad de ceder los 75,82m2
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suplementarios de viales al Ayuntamiento, según acuerdo de Junta de Gobierno Local de
29/11/2016 hasta el final de obra municipal, y respecto los m2 que se desprendan de la
modificación de las NNSS al respecto.
El presente acuerdo queda sujeto a la siguiente condición previa a la retirada de la licencia:
- Cesión efectiva de los 62m2, según licencia de segregación 230/2014 a favor del
Ayuntamiento.
- Aportación de compromiso por escrito por parte del promotor conforme se cederán los
75,82m2 de viales restantes junto con el final de obra municipal.

1.7.-HANS MICHAEL VIEHOF (8635/15).- Legalización de ampliación de dos
viviendas, anexos y piscina sitos en el polígono 20, parcela 255, Jesús. Presupuesto:
248.428,00 €.
[…]
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 visado número
13/00713/15, promovido por don XXX para la LEGALIZACION DE AMPLIACION DE DOS
VIVIENDAS, ANEXOS Y PISCINA 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 37.264,20 sostenibles de espacios y recursos naturales o su
incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo.
- Que presente proyecto de incorporación de medidas de adecuación a las condiciones
generales de integración ambiental y paisajística establecidas en las NNSS consistente
en:
 Reparación de estructura de madera en terraza.
- Condiciones de la Autorización de AESA de fecha 15 de septiembre de 2015
(Expediente E15-1325).
- Tras la retirada de la licencia deberá solicitarse final de obra de la legalización e
incorporación de medidas de adecuación.
1.8.-EXPEDIENTE 21475/16.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada en la C/
Puig d’en Vinyets, núm.144, Jesús. Presupuesto: 614.928,16 €.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por
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unanimidad de los miembros presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar el proyecto técnico básico visado 13/01351/16 de 13/12/2016
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Adrián Bedoya Mey que acompaña a la
solicitud de la licencia, promovido por RESIDENCIAL LAS ROSAS SAN JOSE SL y que tiene
por objeto la CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR en la calle Puig d’en
Vinyets nº. 144, Jesús, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los informes y autorizaciones
obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la
legislación vigente.
En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente
documentación y condiciones:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- Justificar el cumplimiento de lo establecido en el art. 6.2.05 de las NNSS relativo al
tratamiento de los espacios libres de la parcela en lo referente a la superficie mínima
ajardinada y/o arbolada.
- Dar cumplimiento a lo establecido en el art. 5.9.02 de las NNSS en cuanto al aljibe
para recogida de aguas pluviales exigido.
- El PEM es inferior al considerado como mínimo por este Ayuntamiento, de 614.928,16 €
basado en los costes y módulos mínimos del COAIB, debiendo adatarse a dicho
presupuesto.
- 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. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación nombramiento de aparejador y constructor.
- Aportación estudio de Gestión RCD visado y prestación de fianza del 110% del
presupuesto del mismo.
- Se autoriza la edificación y urbanización simultánea, para completar la urbanización
respecto a la acera, alumbrado público y red de alcantarillado, según informe de los
SSTT de 8 de junio de 2017 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 3.337,00 € 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 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
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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
- 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. 144 de
la Ley 2/2014.
- Condiciones autorización AESA expediente E17-0774.
- Cesión de 33,37m2 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 33,37m2 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.
Segundo.- Autorizar la segregación de 33,37m2 de la finca registral 41.653 del Registro de
la Propiedad nº.3 de Ibiza, para su cesión al Ayuntamiento para viales.
1.9.-EXPEDIENTE 20117/16.- Construcción de vivienda unifamiliar en manzana
cerrada sita en la C/ Isidoro Macabich, núm. 2, Santa Eulària des Riu. Presupuesto:
145.267,23 €.
[…]
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 de
24/11/2016 (RGE 20117) y posteriores modificados de 01/09/17 (RGE 14842) y de
17/10/17 (RGE 18082) redactados por el Arquitecto Jon Martínez Aparicio y promovido
por DON XXX, que acompaña a la solicitud de la licencia y que tiene por objeto la
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MANZANA CERRADA, en c/ Isidor
Macabich nº. 2, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los informes y autorizaciones
obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la
legislación vigente.
En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente
documentación y condiciones:
Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la
licencia:
- Retirada de licencia de obras concedido por Junta de Gobierno Local de 12/04/2017,
expediente 4003/16 para la demolición de edificación existente.
- 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
9
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establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia.
- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución.
- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor.
- 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. 144 de
la Leu 2/2014.
- Condiciones de la autorización de AESA expediente E17-0628.
- Reducción de la altura de los muretes y barandillas macizas sobre el pavimento de
cubierta de 1,20m. máximo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 5.1.06 de las
NNSS.
- Hay que indicar que se han iniciado las obras de peatonalización de la calle Isidoro
Macabich donde se ubica la parcela, por lo que tanto las obras amparadas en la
licencia de demolición como las que aquí se incluyen, deberían iniciarse con la máxima
urgencia para evitar interferencias entre ellas y las de peatonalización.
1.10.-EXPEDIENTE 6934/15.- Legalización de vivienda y demolición parcial de la
misma en el polígono 13, parcela 23, Es Novells, Santa Eulària des Riu. Presupuesto:
134.592,53 €.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto técnico visado nº
13/00427/15 de 16/04/15, documentación modificada de 08/02/2017 (RGE 1974),
documentación visado nº. 13/00584/17 de 19/05/17 (RGE 10501 de 20/06/17) y
documentación de 3/08/2017 (RGE 13175) redactado por los arquitectos don Juan Miñe
Gómez y don Fernando Martínez, que acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por
objeto la LEGALIZACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON DEMOLICION DE
PARTE DE LA MISMA y ALMACEN condicionada 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 19.224,48 € destinados a la adquisición, recuperación, protección y
gestión sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio
Municipal del Suelo.
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- Demolición de la parte de la vivienda y almacén que no se legaliza.
- Final de obra de la legalización y del derribo y de las medidas correctoras.
- Condiciones del Informe de los SSTT de 1 de septiembre de 2017 previa a la expedición
de la licencia:
 Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador
para la legalización.
 Previo a la retirada de la licencia, aportación de nombramiento de aparejador y
constructor para el derribo autorizado y medidas correctoras.
- Condiciones de la licencia:
 Tras la retirada de la licencia deberá solicitarse el final de obra de legalización, del
derribo y de las medidas correctoras (que consisten en sustitución de fosa séptica por
una ecológica de oxidación total homologada, compacta fosa y filtro de 3.500L).
 Condiciones autorización AESA expediente E15-0889.
1.11.-EXPEDIENTE 6875/13.- Rectificación de condición de licencia para la
construcción vivienda unifamiliar aislada sita en polígono 20, parcela 405 (anteriormente
126), Can Bartomeu Escandell, Jesús.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, SE SUBSANA el error material cometido en el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre de 2016 en el
expediente 201300006875 promovido inicialmente por DON XXX por cuanto a que debe
eliminarse y tener por no incorporada la condición siguiente:
“Reducir la altura máxima de la vivienda, que se deberá reducir a 3m de altura”.
1.12.-EXPEDIENTE 10492/17.- Segregación de la finca registral nº 31.751 sita en
el polígono 2, parcela 78., Sant Carles de Peralta.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos acuerda,
por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la SEGREGACION solicitada por
motivos hereditarios de la finca registral nº. 31.751 del Registro de la Propiedad nº. 3 de
Ibiza de 37.492m2 según documentación técnica obrante en el expediente y registro de la
propiedad promovido por don XXX según documentación técnica redactada por el
arquitecto técnico don Ángel Portillo Murado, resultando las siguientes fincas:
- FINCA 1: Parcela con una superficie de 18.746m2, correspondiendo a suelo rústico
común de régimen general (SRC-SRG), sobre la que únicamente existe una perforada
con autorización núm. AAS-9153 de 6 de junio de 2000, sin edificaciones.
- FINCA 2: Parcela con una superficie de 18.746m2, correspondiendo a Suelo Rustico
común, de régimen general (SRC-SRG). Sobre dicha parcela existe construido un
almacén agrícola, un agrario y una sènia, con una superficie construida total de
221,50m2, correspondiendo 138,50m2 al almacén agrario y 83m2 al safareig. El
almacén se construyó con licencia 231/96, el safareig es anterior a 1956.
Condiciones y advertencias de la presente licencia, a que la misma está sujeta:
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De conformidad con lo dispuesto en la Norma 16.9 del PTI, debe advertirse que el
otorgamiento de la licencia de segregación no supone pronunciamiento alguno sobre las
posibilidades edificatorias de las parcelas resultantes, para lo que deberá estarse a las
limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas establecidas en la citada Norma 16
del PTI y art. 8.2.01.5 de las NNSS, la normativa vigente que resulte de aplicación al
expediente de solicitud de licencia de obras y NTC (BOIB 51 de 29/04/2017) debiendo las
mismas constar registralmente como condición limitativa de licencia.
Las limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas contenidas en la Norma 16 PTI,
recogidas en el artículo 8.2.01, apartado 5, de las NNSS de planeamiento municipal, son
las siguientes:
“5. Segregaciones a efectos del uso de vivienda unifamiliar
En suelo rústico, cuando las ordenanzas particulares de las zonas lo permitan, podrá
implantarse el uso de vivienda unifamiliar sólo cuando la parcela, además de cumplir con
la superficie mínima fijada en estas normas, de acuerdo con lo que establece el PTI,
concurran los siguientes requisitos:
a) En suelo rústico SRC-SRG y SRC-AT, si a consecuencia de uno o varios actos de
disposición, ya sea por división, fragmentación o segregación simultánea o sucesiva,
resultan más de dos fincas independientes, incluida la matriz, la superficie exigida para la
construcción de una vivienda en la tercera y sucesivas fincas será el resultado de aplicar
sucesivamente el factor multiplicador 2 elevado a (n-2) a la superficie mínima más restrictiva
exigida por la normativa en cada uno de los ámbitos territoriales concretos, siendo n el
número de fincas segregadas, fragmentadas o divididas a partir del día 17.07.1997,
incluido éste.
En el caso de estar situada en cualquier otra categoría de suelo rústico o cuando la finca
tenga varias calificaciones que impliquen la exigencia de superficie mínimas distintas de las
anteriores, el factor multiplicador para la segunda y sucesivas fincas será 2 elevado a (n-1).
Se encuentran excepcionadas del cumplimento de este apartado las fincas registrales
resultantes de la división, segregación y fragmentación practicadas de una sola vez, en
documento público y en virtud de:
- Actos dispositivos derivados de testamentos o pactos sucesorios o que sean necesarios
para llevar a cabo la partición de los bienes por razón hereditaria o para proceder al
pago de la legítima.
- Cuando se trate de donaciones de padres a hijos, en los términos que el artículo 14 bis
de la LEN establece y siempre que el número de fincas derivadas de estas operaciones
no supere el número de hijos del donante.
No obstante, las fincas adquiridas con posterioridad al 12.08.04 en virtud de título diferente
de los previstos en el apartado anterior y a efectos de la construcción de nuevas viviendas,
sólo podrán beneficiarse del régimen de éste cuando hayan transcurrido 15 años desde la
fecha de adquisición en documento público.
Además, sólo se autorizará la construcción de nuevas viviendas sobre fincas procedentes de
segregaciones, fragmentaciones o divisiones de fincas cuando la totalidad de las fincas
resultantes de una misma finca, incluida la matriz y/o el remanente, cumplan con las reglas
anteriores, excepto que se practique una única segregación con la finalidad de agrupar la
finca segregada a otra colindantes para que ésta tenga la superficie mínima exigible.
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b) en el caso de nuevas viviendas en fincas derivadas de otra finca en la cual existan una o
más viviendas, previamente a su autorización deberá acreditarse el correspondiente
expediente de desvinculación establecido en el artículo 15 de la Ley del Suelo Rústico,
constar inscrita en el Registro de la propiedad la declaración de obra nueva de cada una de
ellas sobre fincas registrales independientes y contar con la mayor de las siguientes
superficies: la exigida en el proyecto de autorización, con un mínimo de 15.000m 2 o la
necesaria para que la vivienda cumpla con la totalidad de parámetros aplicables de
acuerdo con la normativa vigente a la fecha de la segregación o división.
Si la vivienda o viviendas o cuentan con licencia y han prescrito los plazos para la adopción
de medidas para el restablecimiento de la legalidad urbanística, la declaración de obra
nueva deberá efectuarse sobre fincas registrales independientes que deberán contar con la
mayor de las siguientes superficies: la exigida por la norma más restrictiva que resulte de
aplicación a la fecha de segregación o división o la necesaria para que la vivienda cumpla
con la totalidad de parámetros aplicables a esta fecha.
En todo caso, para calcular la superficie mínima de las fincas sobre las cuales se proyecte la
construcción de nuevas viviendas se incluirán en la letra (n) del factor multiplicador que
corresponda, las fincas independientes sobe las cuales queden situadas las viviendas
existentes.”
El art. 4 de la NTC (BOIB nº. 51 de 29/04/2017) indica que:
“Determinaciones relativas a las segregaciones en suelo rústico. En las parcelas procedentes
de una segregación, división o fragmentación, efectuadas en documento público notarial a
partir del día 1 de noviembre de 2016, queda prohibido el uso de vivienda unifamiliar,
excepto que provengan de donación de padres a hijos o a causa de herencia entre
personas vinculadas por relación de parentesco y que cumplan con las condiciones
previstas en el vigente Plan Territorial Insular”.
2.-CONTRATACIÓN
2.1.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 07 de noviembre de 2017,
relativo a los candidatos propuestos por la mesa de contratación de la licitación del
contrato de suministro e instalación de placas identificativas de viviendas diseminadas en la
parroquia de San Carles de Peralta y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto:
“Visto que mediante Junta de Gobierno Local de fecha 19 de julio de 2017 se aprobó el expediente y los
Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación del suministro e instalación de placas
identificativas de viviendas diseminadas en la parroquia de Sant Carles de Peralta, EXP2017/007691, por
procedimiento negociado sin publicidad se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del
mismo.
Visto que con fecha 08 de septiembre de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta en fecha 13
de octubre de 2017, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa, realizó propuesta de
adjudicación a favor de Servicios e Infraestructuras Locales, S.A., A-57239774, examinada la
documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el
artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la propuesta llevada a
cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:
1. Servicios e Infraestructuras Locales, S.L.- 47.433,13 € + I.V.A.

13

Núm. 2017/15

2. Gavy Tecnology, S.L.- 48.782,25 € + I.V.A.
SEGUNDO. Notificar y requerir a Servicios e infraestructuras locales, S.L., licitador que ha presentado la
oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de diez días a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación acreditativa de la posesión y
validez de los documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-Propuesta y se dé cuenta
al órgano de contratación para resolver al respecto.
CUARTO. Dar cuenta de lo tratado en el presente Decreto, en la próxima Junta de Gobierno Local que se
celebre.”

2.2.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2017,
relativo al inicio de procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistente en
Carril cicloturista Santa Eulària-Es Canar. Fase Rotonda y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto:
…\...
“Ver expediente de contratación relativo a la licitación de las obras de Carril Cicloturista Santa Eulària- Es
Canar. Fase Rotonda y acordar lo que proceda.
Visto que por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de mayo de 2017, se informó la necesidad de
realizar la contratación de las obras consistentes en la realización de una rotonda en el desvío de una
Punta Arabí y S’Argamassa, con el objetivo de permitir el tránsito de bicicletas y peatones de manera
segura, así como, potenciar el uso de vehículos de transportes alternativos, minimizando el uso de
vehículos a motor. Con esto también se pretende mejorar la fluidez y seguridad de tráfico a motor al evitar
la coexistencia en la misma calzada de vehículos de velocidad reducida, mejorar puntos de intersección
conflictivos y la capacidad de drenaje de la vía.
Este Ayuntamiento no cuenta con medios materiales ni personales para acometer esta obra.
Visto que, dada la característica de la obra por la Secretaría del ayuntamiento, se considera como
procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.
Visto que con fecha 08 de noviembre de 2017, se emitió informe de Interventor sobre el porcentaje que
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
Visto que con fecha 10 de noviembre de 2017, se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir y visto que, de conformidad con el mismo, el órgano competente para
aprobar y adjudicar el contrato a la Junta de Gobierno Local, ya que la Alcaldía ha delegado estas
funciones a la Junta, porque el importe del contrato asciende 342.739,58 euros y 71.975,31 euros de
I.V.A, y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento
ni la cuantía de seis millones de euros.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109 y
en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los presentes acuerda:
PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en Carril cicloturista
Santa Eulària-Es Canar. Fase Rotonda, por procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación.
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SEGUNDO.- Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el Contrato y el proceso de adjudicación.
TERCERO.- Que por el Interventor municipal se haga la retención de crédito, que acredite que existe
crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y que
emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto.
CUARTO.- De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de Secretaría al
respecto.
QUINTO.- Dar cuenta de todo lo actuado a la Junta de Gobierno Local para resolver lo que proceda.”

2.3.-Ver certificación nº 1 de las obras de Urbanización conjunta de la UA-04SE y
UA-08SE, EXP-198-2016 a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por un importe de
150.281,53 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
2.4.-Ver certificación nº 2 de las obras de Obra civil soterrado de tendidos aéreos
en Puig d'en Valls, TM. Santa Eulària des Riu, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un
importe de 58.174,73 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
2.5.-Ver certificación nº 1 de las obras de Obra civil soterrado de tendidos aéreos
en el cruce de Avda. Es Canar con Avda. Cala Nova, de Es Canar, a favor de la empresa
Eléctrica Pitiusa, S.L, por un importe de 16.667,74 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
2.6.-Ver certificación 1º y última de las obras de "Obra Civil para el soterramiento
de tendido aéreo de telecomunicaciones en calle Es Clavells, Siesta, TM. Santa Eulària des
Riu, por un importe de 29.467,52 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
2.7.-Ver certificación nº 1 de las obras de Sustitución pavimento y red de
abastecimiento Avda. Pare Guasch, a favor de la empresa Islasfalto, S.L, por un importe de
26.328,86 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
2.8.-Ver certificación nº 1 de las obras de Peatonalización calle y plaza Isidoro
Macabich, Fase 2, a favor de la empresa Hnos. Parrot, S.A, por un importe de 62.983,10 €
y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
2.9.-Ver certificación nº 1 de las obras de Supresión de barreras arquitectónicas y
mejora de la accesibilidad en calle Joan Tur y adyacentes EXP2017/007983 a favor de la
empresa Hnos. Parrot, S.A, por un importe de 12.055,60 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
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2.10.-Ver certificación nº 1 de las obras de Ampliación cuarta planta edificio
polivalente EXP2017/001958 a favor de la empresa Tecnología de la Construcción y
Obras Públicas, S.A, por un importe de 2.209,21 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
2.11.-Ver certificación nº 6 de las obras de Acondicionamiento de la carretera PMV810-1 a su paso entre los barrios de Sa Font y Can Ramón, EXP-173-2016 a favor de la
empresa Islasfalto, S.L, por un importe de 49.810,56 € y acordar lo que proceda.
Aprobado por unanimidad.
3.-VARIOS OBRAS
3.1.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de garantía, constituida en su día para la solicitud de la licencia nº 415/2016,
por importe de 800€, y acordar lo que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de la garantía depositada
por importe de ochocientos euros (800€), en concepto de reposición de la capa de
aglomerado asfáltico, en relación a la licencia de obras nº 415/2016.
3.2.-Ver informe de los Servicios Técnicos Municipales en relación a la solicitud de
devolución de garantías constituidas en su día para la solicitud de la licencia nº 53/2016,
por importes de 2.100€ y 145,86€, y acordar lo que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, por
unanimidad de los miembros presentes, aprobar la devolución de las garantías depositadas
por importes de dos mil cien euros (2.100€) en concepto de reposición de pavimento
asfáltico afectado y de ciento cuarenta y cinco con ochenta y seis céntimos (145,86€) en
concepto de gestión de residuos, en relación a la licencia de obras nº 53/2016
4.-VARIOS
4.1.-Ver propuesta del Área IV. Subárea de Deportes, relativa a la firma de 28
convenios deportivos, para la temporada 2017/2018, para garantizar el mantenimiento
económico, de instalaciones y de las actividades correspondientes a la guía deportiva del
municipio, 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 de Básquet
Puig d’en Valls, en concepto de gestión de la escuela municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB BÀSQUET
PUIG D’EN VALLS
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
16
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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 (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 Vicente Torres Marí, 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
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

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.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CB Puig d’en Valls volen contribuir al foment, la
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del bàsquet en
edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CB Puig d’en Valls es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva del bàsquet.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CB Puig d’en Valls nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un informe del
desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió
del títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer
informe de la direcció tècnica.
e) El CB Puig d’en Valls podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CB Puig d’en Valls es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de Bàsquet de Santa
Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CB Puig d’en Valls es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i al·lotes
que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club 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
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contindrà, sota responsabilitat del declarant i sense perjudici d'una altra documentació
complementària que pugui resultar procedent la seva exigència, els punts següents:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realització de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Bàsquet amb 4.000 euros
amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal i les pistes poliesportives de Puig d´en Valls i pavelló
municipal de Santa Eulària per a l’entrenament de la resta dels seus equips, sempre segons l’horari
assignat per la direcció de les instal·lacions.
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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:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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 el CB 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.”

SEGUNDO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Triatló
Santa Eulària, en concepto de gestión de la escuela municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB TRIATLÓ
SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Antonio Marí Juan , amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB
TRIATLÓ SANTA EULÀRIA, domiciliat al carrer d’Osca núm.4,Santa Eulària des Riu, amb NIF núm.
G-07808520, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del triatló i, segons els
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA volen contribuir al
foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del
triatló en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CLUB TRIATLÓ SANTA EULÁRIA es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva del triatló.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
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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 TRIATLÓ SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de triatló
de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB TRIATLÓ SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
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n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de triatló amb 8.000 euros amb
càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal 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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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 el CLUB TRIATLÓ 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
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.”

TERCERO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Santa Eulària
Hándbol Club, en concepto de gestión de la escuela municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I SANTA EULÀRIA
HANDBOL CLUB
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Jesús Serra Marí, amb DNI núm. (.), que actua en representació del SANTA
EULÀRIA HANDBOL CLUB, domiciliat al carrer de César Puget Riquer núm. 1, esc. esquerra, 3r A,
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Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07981848, entitat de la qual és
president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB es una entitat dedicada a l´esport del handbol, i, segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB volen contribuir al
foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del
handbol en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva del handbol.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà
un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest
Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió
del títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer
informe de la direcció tècnica.
e) El SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
f) El SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
handbol de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club 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:
1) 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.
22

Núm. 2017/15

2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realització de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de handbol amb 5.000 euros
amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal 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:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
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- 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 el SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB 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.”

CUARTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Hándbol
Puig d’en Valls, en concepto de gestión de la escuela municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB HANDBOL
PUIG D’EN VALLS
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor José Antonio Ferrer Prohías, amb DNI núm. (.), que actua en representació
del CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS, domiciliat al carrer de Sant Agustí, apartat de correus
núm.1220, d’Eivissa (balears), amb NIF núm. G-07688955, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del handbol i, segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS volen contribuir al
foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del
handbol en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva del handbol.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB HANDBOL 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.
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e) El CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
f) El CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
Handbol de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
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o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de handbol amb 3.000 euros
amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal 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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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 el CLUB HANDBOL 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.

QUINTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Tennis
Taula Santa Eulària, en concepto de gestión de la escuela municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB TENNIS
TAULA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Lorenzo Gonzalez Amado, que actua en representació del CLUB TENNIS
TAULA SANTA EULÀRIA , domiciliat al carrer de Costa Ribas núm,3, 1r, Santa Eulària ,Eivissa
(balears), amb NIF núm. G-57174310, entitat de la qual és president
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

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.
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 de l’escola municipal esportiva del tennis taula.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu 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 escola
municipal.
f) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
Tennis Taula de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CB Puig d’en Valls es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i al·lotes
que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
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a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Tennis Taula amb 4.000
euros amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal i les pistes poliesportives de Puig d´en Valls i pavelló
municipal de Santa Eulària per a l’entrenament de la resta dels seus equips, sempre segons l’horari
assignat per la direcció de les instal·lacions.
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.

28

Núm. 2017/15

- 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 el 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
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.”

SEXTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Delegació de Tir
amb Arc, en concepto de gestión de la escuela municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I DELEGACIÓ DE
TIR AMB ARC
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Carlos Cornelis, amb DNI núm. (.), que actua en representació de la
delegació d´Eivissa de tir amb arc, domiciliat a Es Cubells, Sant Josep, amb NIF núm. G07199383, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

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.
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 de l’escola municipal esportiva del tir amb arc.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu 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.
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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 escola
municipal.
f) La DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal
de tir amb arc de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) La DELEGACIÓ D´EIVISSA DE TIR AMB ARC es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a
tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe
del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
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o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de Tir amb Arc amb 2.000
euros amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals per al desenvolupament d’aquesta escola
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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 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.”

SÉPTIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la SCR Penya
Esportiva Santa Eulària, en concepto de gestión de la escuela municipal de gimnasia
rítmica:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB SCR PENYA
ESPORTIVA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació de
la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, 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.
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA 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.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA volen contribuir
al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport
del gimnàstica rítmica en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva de gimnàstica
rítmica.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment
elaborarà un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest
Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió
del títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer
informe de la direcció tècnica.
e) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
f) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal
de gimnàstica rítmica de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a
tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe
del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
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a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de gimnàstica rítmica amb
4.500 euros amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals del Pavelló Poliesportiu Municipal de
Santa Eulària per al desenvolupament d’aquesta escola segons l’horari assignat per la direcció de
les instal·lacions.
d) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
e) El pagament d’aquest conveni será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
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- 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 SCR PENYA ESPORTIVA 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
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.”

OCTAVO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Ciclista
Santa Eulària, en concepto de gestión de la escuela municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB CICLISTA
SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Felipe Sánchez Martínez, amb DNI núm. (.), que actua en representació del
CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA, 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
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport del ciclisme i, segons els
seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment,
la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del ciclisme
en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva del ciclisme.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà un
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió
del títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer
informe de la direcció tècnica.
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e) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
ciclisme de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB CICLISTA SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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,
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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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de ciclisme amb 1.000 euros
amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal 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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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 el CLUB CICLISTA 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
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.

NOVENO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Pesca
Esportiva Santa Eulària, en concepto de gestión de la escuela municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB PESCA
ESPORTIVA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Lucas Guasch Torres, amb DNI núm. (.) que actua en representació del
CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliat a Casa Can Lluquet, Crta Es Figueral, Sant
Carles de Peralta, Santa Eulària des Riu, amb NIF núm. G-07592553, entitat de la qual és
president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
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EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de pesca i,
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA volen
contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de
l’esport de pesca en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva del pesca.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment
elaborarà un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest
Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió
del títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer
informe de la direcció tècnica.
e) El CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
f) El CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal
de pesca de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a
tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe
del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
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b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de pesca amb 3.000 euros amb
càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) El pagament d’aquest conveni será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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.
e) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB PESCA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA en cas
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.
f) 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.”

DÉCIMO- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Sociedad Trot
Eivissenc:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I SOCIETAT TROT
EIVISSENC
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Cívico Ruíz ,amb DNI núm. (.), que actua en representació de
SOCIETAT TROT EIVISSENC , domiciliat al hipódromo de San Rafael s/n, amb NIF núm. G57659419, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que la SOCIETAT TROT EIVISSENC es una entitat dedicada a l´esport del trot, i, segons els seus
estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la SOCIETAT TROT EIVISSENC volen contribuir al foment,
la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del trot en
edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord la SOCIETAT TROT EIVISSENC es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament de la diada de trot festes de maig.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) La SOCIETAT TROT EIVISSENC 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 TROT EIVISSENC es compromet a utilitzar el nom de trofeu Festes de Maig en tota
la publicitat impresa que pugui realizar i anunciar-ho per megafonia.
f) La SOCIETAT TROT EIVISSENC té la obligació de contratar una assegurança que cobreixi
aquesta activitat i els esportistes implicats.
g) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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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1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
h) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
i) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
j) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l’1 d’abril del 2018 fins el 31 de maig de
2018.
k) 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.
l) 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 de Santa Eulària dotará amb 2500 euros aquesta activitat.
b) El període de validesa d’aquest conveni es limita a l’organització d’aquesta activitat.
e) El pagament d’aquest conveni será realitzat, una vegada justificada la activitat i presentada la
memoria.
f) L’Ajuntament podrà sancionar a la SOCIETAT TROT EIVISSENC en cas d’incompliment d’algun
punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.

UNDÉCIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club SCR
Peña Deportiva, para la gestión de los equipos de fútbol de las diferentes categorías:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB PENYA
ESPORTIVA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació de
la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, 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
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB FUTBOL PENYA ESPORTIVA es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB FUTBOL PENYA ESPORTIVA 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 FUTBOL PENYA ESPORTIVA es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB FUTBOL PENYA ESPORTIVA 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 FUTBOL PENYA ESPORTIVA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
f) El CLUB FUTBOL PENYA ESPORTIVA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
futbol de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB FUTBOL PENYA ESPORTIVA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
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j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
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b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de futbol amb 20.000 euros
amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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 el CLUB FUTBOL PENYA ESPORTIVA 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.

DUODÉCIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
Deportivo Atlético Jesús, en concepto de gestión de la escuela municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB DEPORTIVO
ATLÉTICO JESÚS
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí , amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB
DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS, amb adreça postal apt.10105 de Jesús , amb NIF núm. G07456601, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es una entitat dedicada a l´esport del futbol, i, segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO 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 JESÚS es compromet a la netetja
bàsica de les instal·lacions esportives del camp de fútbol de Jesús.
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b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
d) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
futbol de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
e) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
f) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat
o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
g) 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
h) 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.
i) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de juny
de 2018.
j) 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.
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k) 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
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà el serveï de netetja del camp de futbol de Jesús
amb 6.000 euros amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals 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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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 el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO 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.

DECIMOTERCERO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
Naútico de Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones de las piscinas municipales
y de la escuela de vela:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
NÀTIC SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB
NÀUTIC SANTA EULÀRIA, domiciliat al Port Esportiu, “Club Nàutic Santa Eulària”, Santa Eulària
des Riu (Balears), amb NIF núm. G-07319809, entitat de la qual és president
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de vela i natació, i,
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.

45

Núm. 2017/15

Que el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment, la
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport de vela i la
natació en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord, el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal de vela i de la col·laboració en la
secció de natació.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB NÀUTIC 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 NÀUTIC SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de
Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar..
g) El CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es compromet al manteniment bàsic i netetja de les
instal.lacions de l´escola de vela i les seves dependències
h) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà establert pel Club.
j) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
k) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
l) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2017 fins el 31
d´agost de 2018.
Segon
a) Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives de:
-Piscina municipal de Santa Eulària.
-Piscina municipal de Santa Gertrudis.
-Oficines Club Nàutic (port esportiu).
-Noves instal.lacions escola de vela.
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
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c) L’Ajuntament podrà sancionar el Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document
amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

DECIMOCUARTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el club
Náutico, en materia de cesión de instalaciones para clases de mantenimiento para adultos:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
NÀUTIC SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB
NÀUTIC SANTA EULÀRIA, domiciliat al Port Esportiu, “Club Nàutic Santa Eulària”, Santa Eulària
des Riu (Balears), amb NIF núm. G-07319809, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l´esport de vela i natació, i,
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
Que el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment, la
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport de vela i
natació en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord, el club CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament de l’activitat de manteniment per adults.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que anualment elaborarà un
informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió
del títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer
informe de la direcció tècnica.
e) El CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta activitat.
f) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
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g) El cost de l’activitat per a l’esportista tindrà com a orientació les taxes municipals i el Club Nàutic
recaudarà el pagament d´aquesta activitat.
h) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions.
i) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
j) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà la activitat en la cessió d’instal·lacions del Centre
Esportiu segons horaris facilitats pels tècnics municipals.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta activitat.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d´un any.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB NÀUTIC 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
de tenis Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones de pistas de tenis:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
TENNIS SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Jose Tur Marí, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB
TENNIS SANTA EULÀRIA, domiciliat al carrer de Sant Jaume núm. 57, 2n 1r, Santa Eulària des Riu
, Eivissa (Balears), amb NIF G-57228009, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA, 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 el CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA, exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA, volen contribuir al foment, la
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tennis en
edats escolars. I, per això,
ACORDEN
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Primer
a) Mitjançant el present acord, el CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament dels equips de tenis de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB TENNIS 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 SANTA EULÀRIA, podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA, es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de
Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB TENNIS SANTA EULÀRIA, es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les pistes 1,2 i 3 annexes al Pavelló Municipal de Santa Eulària per al
desenvolupament d’aquesta activitat segons l’horari assignat per la Direcció de les instal.lacions.
b) Els socis del Club tendran gratuïtat en la utilització de les altres pistes de tennis municipals prèvia
presentació del carnet del club i segons els horaris habituals de les instal·lacions.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club de Tennis en cas d’incompliment d’algun punt del present
document amb l’anul·lació d’aquest conveni.

DÉCIMOSEXTO.- 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 DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), 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
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EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

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.
Que la SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i la SOCIETAT 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 futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu 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 escola
municipal.
f) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a utilitzar el nom i la imatge de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar..
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots
els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del camp de futbol de Sant Carles,
pista poliesportiva exterior i l’explotació de la cafetería per al desenvolupament d’aquesta activitat
segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
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.”

DECIMOSÉPTIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
Deportivo Atlético Jesús, en materia de cesión de instalaciones:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB
DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS amb adreça postal apt. 10105 de Jesús, amb NIF núm. G07456601, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es una entitat dedicada a l´esport del futbol i, segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO 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 CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO 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 JESÚS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
f) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a utilitzar el nom i la imatge de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar..
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
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h) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del camp de futbol de Jesús i
l´explotació de la cafetería per al desenvolupament d’aquesta activitat segons l’horari assignat per
la Direcció de les instal·lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
c) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS en cas d’incompliment
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.

DECIMOCTAVO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club de
tenis Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones de pistas de tenis del complejo
deportivo de Santa Gertrudis:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
TENNIS SANTA GERTRUDIS
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), 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
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

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 el CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB TENNIS 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 tennis de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
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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 escola
municipal.
f) El CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament
de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals de les pistes de tennis 1 i 2, i pista poliesportiva
del nou complexe esportiu de Santa Gertrudis 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 el CLUB TENNIS SANTA GERTRUDIS en cas d’incompliment
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

DECIMONOVENO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
de Futbol Puig d’en Valls, en materia de cesión de instalaciones:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
FUTBOL PUIG D’EN VALLS
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor José Manuel Díaz Aguilar, amb DNI núm. (.), que actua en representació del
CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS, domiciliat a l’avinguda del Parc, núm. 12, de Puig d’en Valls,
Santa Eulària (Balears) amb NIF núm. G-07557093, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB FUTBOL 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.
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Que el CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB FUTBOL 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 CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB FUTBOL 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 FUTBOL PUIG D’EN VALLS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament
de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del camp de futbol de Puig d’en Valls,
sala polivalent, L’oficina nº2 de l’edifici socio-esportiu i l’explotació de la cafetería per al
desenvolupament d’aquesta activitat segons l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
c) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS en cas d’incompliment
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.

VIGÉSIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club S.C.R.
Penya Esportiva Santa Eulària, en materia de cesión de instalaciones:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I SCR
PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
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D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació de
la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, domiciliada al barri Can Frígoles, Camp Municipal
d’Esports de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb NIF núm. 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
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA 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 la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits
de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA volen contribuir al
foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del
futbol en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord, la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA nomenarà un director tècnic que trimestralment
elaborarà un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest
Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió
del títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer
informe de la direcció tècnica.
e) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
f) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i la imatge de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar..
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) La SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a
tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe
del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
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a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del: camp de gespa, pistes
poliesportives, pavelló, sala polivalent del centre esportiu, pista de atletisme, pista de tennis 6
(annexa a la piscina) i l´explotació de la cafetería, sempre segons l´horari assignat per la Direcció
de les diferents instal lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
c) L’Ajuntament podrà sancionar a la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA en cas
d’incompliment d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

VIGESIMOPRIMERO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
S.C.R. Penya Esportiva Santa Eulària, en materia de cesión de la finca Can Dalmau:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I SCR
PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya, núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J; representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació de
la SCR Penya Esportiva Santa Eulària, domiciliada al barri Can Frígoles, Camp Municipal d’Esports
de Santa Eulària, Santa Eulària des Riu (Balears), amb CIF G-07469992, entitat de la qual es
president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de __________
L’Ajuntament de Santa Eulària i la SCR Penya Esportiva Santa Eulària volen contribuir al foment,
promoció i el desenvolupament de la cultura i l’esport i, mes concretament, de l’esport del futbol,
futbol sala, tenis, gimnasi rítmica, bàsquet, atletisme i ciclisme.
La SCR Penya Esportiva Santa Eulària no es troba sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser
beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, sobre
subvencions.
I per això
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord la SCR Penya Esportiva Santa Eulària es compromet a la direcció i
organització de les instal·lacions esportives denominades FINCA CAN DALMAU, dintre de les
seues activitats i esdeveniments esportius i culturals a desenvolupar dintre de Santa Eulària.
b) LA finca Can Dalmau serà utilitzada com a residencia per a esportistes que venguin a reforçar
es primers equips des club (futbol, futbol sala, atletisme, gimnasi rítmica, ciclisme, ets…), així
com per a entrenadors i formadors que venguin a millorar la formació dels entrenadors i
esportistes des club, així com aquells que venguin a impartir classes magistrals, jornades de
formació tècnica o petits stags.
c) El club nomenarà una persona responsable de controlar i gestionar la finca Can Dalmau, així
com dotarà de personal per neteja i menjar, sense que l’Ajuntament ostenta cap facultat de
direcció ni cap relació laboral amb ells.
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d) El club en cap moment pot repercutir cap renta ni despesa per l’ús de aquestes instal·lacions
esportives a es usuaris.
e) El club es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin confiats dintre
de l’instal·la cio cedida Finca Can Dalmau.
f) El club es compromet a tindre un espai disponible per us des Ajuntament dintre des programes
esportius o culturals de Santa Eulària, sempre dintre de sa disponibilitat existent en aquell
moment.
g) El club es compromet a sotmetre a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l’Ajuntament vulguin realitzar.
h) Les dates previstes de realització de les activitats són de l’1 de juliol al 30 de juny, de cada any.
i) Es club es compromet a deixar la instal·lació lliure en es termini mínim possible en cas de
necessitat urgent i justificada per part des Ajuntament.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix la instal·lació municipal esportiva denominada FINCA CAN DALMAU,
consistent en una casa i es seus espais annexes.
b) L’Ajuntament realitzarà totes les millores i reformes necessàries per deixar la instal·lació en
plenes garanties per fer-ne us, així com s’encarregarà des manteniment general de l’instal·la
cio.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) L’Ajuntament podrà sancionar el Club es cas d’incompliment d’algun punt del present document
amb l’anul·lació ‘aquest conveni.”

VIGESIMOSEGUNDO.- 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 DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
KICK BOXING SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor David Serra Ribas, 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 president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

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.
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Que el CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment,
la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del 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 kick boxing de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu 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 escola
municipal.
f) El CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i la imatge de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar..
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB KICK BOXING SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots
els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà la activitat en la cessió d’instal·lacions
-Sala verda polivalent al Centre Esportiu de Santa Eulària dimarts i dijous de 20 a 21.30h.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d´un any 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.”

VIGESIMOTERCERO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
Futbol Santa Gertrudis, en materia de cesión de instalaciones de la sala polivalente:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
FUTBOL SANTA GERTRUDIS
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
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D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el señor Miguel Angel Parejo Guasch, amb DNI núm.(.), que actua en representació
del CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS amb NIF núm. G-07783194, entitat de la qual és tresorer.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB A.E. 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 el CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB A.E. 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 A.E. SANTA GERTRUDIS es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB A.E. 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 A.E. SANTA GERTRUDIS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de
Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots
i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer
trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del camp de fútbol de Sta Gertrudis,
pista poliesportiva i l´explotació de la cafetería per al desenvolupament d’aquesta activitat segons
l’horari assignat per la Direcció de les instal·lacions.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
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c) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS en cas d’incompliment d’algun
punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.

VIGESIMOCUARTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
Taekwondo Bam Chum, en materia de cesión de la sala polivalente para la realización de
la actividad:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, la senyora Montserrat Royo García, amb DNI núm. (.), que actua en representació del
CLUB TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA, domiciliat al carrer Sant Jaume nº 133, Santa Eulària des
Riu (Balears), amb inscripció al registre de associacions del Govern Balear en tramitació, entitat de
la qual és presidenta.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA 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 el CLUB TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits
de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA volen contribuir al
foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del
taekwondo en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord, el CLUB TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de taekwondo de les diferents
categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA 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 IBIZA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres
tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
60

Núm. 2017/15

f) El CLUB TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA es compromet a utilitzar el nom i la imatge de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB TAEKWONDO BAMCHUN IBIZA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots
els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà la activitat en la cessió d’instal·lacions
-Sala polivalent al Centre Esportiu de Santa Eulària els dilluns, dimecres i divendres de 19 a 21.
b) El període de validesa d’aquest conveni és d´un any.
c) L’Ajuntament podrà sancionar al Club en cas d’incompliment d’algun punt del present document
amb l’anul·lació d’aquest conveni.

VIGESIMOQUINTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Santa
Eulària Hándbol Club, en materia de cesión de las instalaciones del Pabellón Municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Jesús Serra Marí, amb DNI núm. (.), que actua en representació del SANTA
EULÀRIA HANDBOL CLUB, domiciliat al carrer de César Puget Riquer núm. 1, esc. esquerra, 3r A,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07981848, entitat de la qual és
president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB es una entitat dedicada a l´esport del handbol i, segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
Que el SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB volen contribuir al foment, la
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del handbol en
edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
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a) Mitjançant el present acord, el club SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de futbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB nomenarà un director tècnic que trimestralment elaborarà
un informe del desenvolupament de l’activitat que presentarà a l’Àrea d’Esports d’aquest
Ajuntament.
d) Tots els monitors responsables del desenvolupament d’aquest conveni han d’estar en possessió
del títol de monitor expedit per la federació corresponent i aquest títol s’ha d’adjuntar al primer
informe de la direcció tècnica.
e) El SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola.
f) El SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament
de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar..
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del pavelló Municipal de Santa
Eulària i pistes exteriors per el 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 el SANTA EULÀRIA HANDBOL CLUB en cas d’incompliment
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

VIGESIMOSEXTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
Tennis Taula Santa Eulària, en materia de cesión de las instalaciones del Pabellón
Municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, Lorenzo Gonzalez Amado, que actua en representació del CLUB TENNIS TAULA
SANTA EULÀRIA, domiciliat al carrer de Costa Ribas núm. 3, 1r, Santa Eulària, Eivissa (Balears),
amb NIF núm. G-57174310, 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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L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

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 el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits
de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA volen contribuir al foment,
la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del tennis
taula en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord, el club CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de tennis taula de les diferents
categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu 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 escola
municipal.
f) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a utilitzar el nom i la imatge de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar..
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots
els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix 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 el CLUB TENNIS TAULA SANTA EULÀRIA en cas d’incompliment
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

VIGESIMOSÉPTIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
Bàsquet Puig d’en Valls, en materia de cesión de las instalaciones del Pabellón Municipal:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I CLUB
BÀSQUET PUIG D’EN VALLS
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Vicente Torres Marí, 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
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

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 el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB 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 CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de bàsquet de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu 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 escola
municipal.
f) El CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament
de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
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h) El CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix la pista coberta 2 de les instal·lacions municipals esportives 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 el CLUB BÀSQUET PUIG D’EN VALLS en cas d’incompliment
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

VIGESIMOCTAVO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club
Handbol Puig d’en Valls, en materia de cesión de las instalaciones del Pabellón Municipal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I
HANDBOL PUIG D’EN VALLS
A Santa Eulària des Riu, el dia _____________________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor José Manuel Pérez Torices, amb DNI núm. (.), que actua en representació del
CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS, domiciliat al carrer de Sant Agustí, apartat de correus núm.
1220, d’Eivissa (Balears), amb NIF núm. G-07688955, entitat de la qual és coordinador esportiu.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del handbol i,
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
Que el CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS exposa que no es troba sotmès a cap dels supòsits de
prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, 17 de
Novembre General de subvencions.
L’Ajuntament de Santa Eulària i el CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS volen contribuir al foment, la
promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del handbol en
edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord, el club CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament dels equips de handbol de les diferents categories.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
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c) El CLUB HANDBOL 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 HANDBOL PUIG D’EN VALLS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
f) El CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i la imatge de
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en tota la publicitat impresa que pugui realitzar..
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
Segon
a) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions municipals esportives del pavelló Municipal de Santa
Eulària i pista poliesportiva exteriors i pista coberta 1 de les instal·lacions municipals esportives de
Puig d’en Valls per el 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 el CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS en cas d’incompliment
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.”

4.2.-Ver propuesta del Área IV. Subárea de Deportes, relativa a la firma de 9
convenios deportivos, para la temporada 2017/2018, para garantizar el mantenimiento
económico, de instalaciones y de las actividades correspondientes a la guía deportiva del
municipio, 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 Hándbol
Puig d’en Valls, en materia de mantenimiento de equipo división de honor femenino:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB HANDBOL
PUIG D’EN VALLS
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
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D’altra part, el senyor José Antonio Ferrer Prohías, amb DNI núm. (.), que actua en representació
del CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS, domiciliat al carrer de Sant Agustí, apartat de correus
núm.1220, d’Eivissa (balears), amb NIF núm. G-07688955, entitat de la qual és president
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es una entitat dedicada a l´esport del handbol i,
segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS volen contribuir al
foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més concretament, de l’esport del
handbol en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord el club CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a la
direcció tècnica, organització i desenvolupament de l’equip femení de divisió d’honor plata.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB HANDBOL 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 HANDBOL 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’aquest esport.
f) El CLUB HANDBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de
l’ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realizar 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 romput o en
mal estat.
h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club.
i) El club vindrà obligat a justificar la totalitat de les quantitas percebudes en aquest conveni com ho
expresa l’article 30 de la llei 38/2003 relativa a Subvencions, la seva presentación es realitzarà,
com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de
l´activitat. Per raó de l’objecte i naturalesa de la subvenció, el compte justificatiu de aquesta ajuda,
contindrà, la següent documentació
3) 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.
4) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
f) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del
creditor i del document, 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.
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g) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa incorporats en la relació al fet que es fa referència en el paràgraf
anterior i la documentació acreditativa del pagament.
h) Indicació, en el seu cas, dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes
incorporats en la relació al fet que es fa referència a l’apartat a),excepte en aquells casos en
què les bases reguladores de la subvenció hagin previst la seva compensació mitjançant una
miqueta alçat sense necessitat de justificació.
i) Una relació detallada d’altres ingressos o subvenvions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
j) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions fiscals davant la Seguretat Social i
l’Agència Estatal d’Administració (AEAT)
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
j) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
k) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
l) Les dates previstes de realizació de les activitats son de l´1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
ll) L’ ajuda rebuda per aquest conveni és compatible amb la percepció d’altres ajudes procedents
de qualsevol altra administració o entitat pública, sempre que el seu import sigui de tal quantitat
que aïlladament o en concurrencia amb altres subvencions no superi el cost total de l’activitat
subvencionada, d'acord amb el previst en l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
m) 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 de Santa Eulària subvencionarà l’equip senior femení de divisió d’honor plata
handbol de Puig d’en Valls amb 8.000 euros.
b) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals per al desenvolupament d’aquesta
activitat segons l’horari assignat per la direcció de les instal·lacions.
c) El període de validesa d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de signatura.
d) El pagament d’aquest conveni serà realitzat en tres fraccions, al compte del club núm. 2051
0104 32 0260065744: la primera, abans del 31 de desembre de 2016; la segona, abans del 30
de març de 2017 i per al tercer pagament de l'ajuda econòmica s'ha d'haver realitzat l'activitat
objecte de la subvenció, acreditar la realització de l'activitat presentant correctament el compte
justificatiu. Un cop aportada correctament la justificació econòmica, la Regidoria d'esports ha
d'emetre un informe en el qual es confirmi que l'activitat objecte de la subvenció s'ha realitzat
correctament segons els terminis i les condicions que es van donar per atorgar la mateixa i la seva
correcta justificació .del 30 de maig de 2017.
e) L’Ajuntament podrà sancionar el club en cas d’incompliment d’algun punt del present document
amb l’anul·lació d’aquest conveni.
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f) 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 i Llei 30/1992, de 26 de
noviembre, de Règim Jurídic de l’administració pública i del preocediment administratiu comú, en
tot allò que sigui de la seua aplicació.”

SEGUNDO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club SCR
Peña Deportiva Santa Eulària, en materia de gestión de la escuela municipal de atletismo:
”CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB PENYA
ESPORTIVA SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Fernando Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació de
la SCR PENYA ESPORTIVA SANTA EULÀRIA, 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
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB PENYA ESPORTIVA 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.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB PENYA ESPORTIVA 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 el CLUB PENYA ESPORTIVA es compromet a la direcció tècnica,
organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva d’atletisme.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB PENYA ESPORTIVA 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 PENYA ESPORTIVA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CLUB PENYA ESPORTIVA es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de atletisme de
Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
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g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB PENYA ESPORTIVA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els al·lots i
al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del primer
trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present
article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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
70

Núm. 2017/15

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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal d’atletisme amb 18.000 euros
amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals de Santa Eulària des Riu per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal 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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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 el CLUB PENYA ESPORTIVA 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.”

TERCERO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Delegación de
Petanca de Ibiza y Formentera:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I DELEGACIÓ DE
PETANCA D’EIVISSA I FORMENTERA
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Juan Carlos Guasch Morales, amb DNI núm. (.) que actua en representació
de la DELEGACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA DE PETANCA , domiciliat al carrer Ramón y Cajal 51
B de Sant Antoni de Portmany, amb NIF núm. G-07199326, entitat de la qual és vocal.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
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L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que la DELEGACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA DE PETANCA es una entitat dedicada a l´esport de
la petanca, i, segons els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la DELEGACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA DE PETANCA
volen contribuir al foment, la promoció i el desenvolupament de la cultura física i, més
concretament, de l’esport de la petanca en edats escolars. I, per això,
ACORDEN
Primer
a) Mitjançant el present acord la DELEGACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA DE PETANCA es
compromet a la direcció tècnica, organització i desenvolupament de les tirades populars.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) La DELEGACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA DE PETANCA 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 I FORMENTERA DE PETANCA podrà organitzar lligues, campionats
interns o altres tipus de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment
d’aquesta escola municipal.
f) La DELEGACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA DE PETANCA es compromet a utilitzar el nom
d’Escola Municipal de petanca de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) La DELEGACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA DE PETANCA es compromet a treure fitxa d’esportista
escolar a tots els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar
l’informe del primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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
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la subvenció s’atorgui d’acord amb un pressupost, s’indicaran les desviacions
produïdes.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present
article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà les tirades populars organitzades per la delegació
amb 2.000 euros amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
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- 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 I FORMENTERA DE PETANCA 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.”

CUARTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Associació
Esportiva Santa Gertrudis, para el equipo extra liga regional:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB A.E. SANTA
GERTRUDIS
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Miguel Angel Parejo Guasch , amb DNI núm. (.), que actua en representació
del CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS amb NIF núm. G-07783194, entitat de la qual és tresorer.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB A.E. 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.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB A.E. 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 A.E. 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 de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB A.E. 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 A.E. 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.
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f) El CLUB A.E. SANTA GERTRUDIS es compromet a utilitzar el nom i imatges corporatives de
l’ajuntament en tota la publicitat impresa que pugui realizar 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 romput o en
mal estat.
h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert pel club.
i) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present
article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
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p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’equip senior en riga regional de Santa Gertrudis
amb 3.000 euros amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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.”

QUINTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Societat
Esportiva Sant Carles, para la gestión de los equipos de fútbol y el mantenimiento básico de
las instalaciones:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I SOCIETAT
ESPORTIVA SANT CARLES
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), 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
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.
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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.
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 de l’escola municipal esportiva del futbol.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu 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 escola
municipal.
f) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
futbol de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots
els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
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b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present
article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de futbol amb 6.000 euros amb
càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals per al desenvolupament d’aquesta
escola municipal 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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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.
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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.

SEXTO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con la Societat Esportiva
Sant Carles, en materia de limpieza de instalaciones:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB SOCIETAT
ESPORTIVA SANT CARLES
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), 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
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

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.
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 futbol i del manteniment bàsic de les
instal·lacions.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu 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 de l’activitat.
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f) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
futbol de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) La SOCIETAT ESPORTIVA SANT CARLES es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots
els al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present
article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
k) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
l) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
l) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de juny
de 2018.
m) 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
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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.
n) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament de l’activitat.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà el serveï de netetja del camp de futbol de Sant
Carles amb 3.000 euros amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals per al desenvolupament de l’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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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.”

SÉPTIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Deportivo
Atlético Jesús, para la gestión de la escuela municipal de fútbol:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB DEPORTIVO
ATLÉTICO JESÚS
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor Antonio Marí Marí , amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB
DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS, amb adreça postal apt.10105 de Jesús , amb NIF núm. G07456601, entitat de la qual és president
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.
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Que el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es una entitat dedicada a l´esport del futbol,i, segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚSvolen 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 JESÚS es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva del futbol.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO 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 JESÚS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus
de competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola
municipal.
f) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
futbol de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO JESÚS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
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b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present
article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de futbol amb 1.500 euros amb
càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals per al desenvolupament d’aquesta
escola municipal 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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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.
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f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO 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.”

SÉPTIMO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Nàutic
Santa Eulària, para la gestión de la escuela municipal de piragüismo:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I El CLUB NÀUTIC
SANTA EULÀRIA
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor José Marí Juan, amb DNI núm. (.), que actua en representació del CLUB
NÀUTIC SANTA EULÀRIA, domiciliat al Port Esportiu, “Club Nàutic Santa Eulària”, Santa Eulària
des Riu (Balears), amb NIF núm. G-07319809, entitat de la qual és president
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es una entitat dedicada a l’esport de piragüisme, i, segons
els seus estatuts, en els seus fins està la promoció d´aquest esport.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA 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 NÀUTIC SANTA EULÀRIA es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva del futbol.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB NÀUTIC 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 NÀUTIC SANTA EULÀRIA podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola.
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f) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
g) El CLUB NÀUTIC SANTA EULÀRIA es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
h) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
i) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
j) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present
article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
k) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
l) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar
en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
m) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
n) 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
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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.
o) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’escola de piragüisme amb 3.000 euros amb
càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals per al desenvolupament d’aquesta
escola segons l’horari assignat pel club.
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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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 NÀUTIC 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
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.

OCTAVO.- Aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el Club Fútbol
Puig d’en Valls, para la gestión de la escuela municipal de fútbol:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPORTIVA AJUNTAMENT SANTA EULÀRIA I CLUB FUTBOL
PUIG D’EN VALLS
A Santa Eulària des Riu, el dia ___________________de 2017
REUNITS
D’una part, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb domicili a la plaça d’Espanya núm. 1,
Santa Eulària des Riu, Eivissa (Balears), i amb CIF P-0705400-J, representat pel senyor Vicente Marí
Torres, amb DNI núm. (.), alcalde president de la corporació.
D’altra part, el senyor José Manuel Díaz Aguilar , amb DNI núm. (.), que actua en representació del
CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS ,domiciliat a l’avinguda del Parc,núm.12, de Puig d’en Valls,
Santa Eulària (Balears), amb NIF núm. G-07557093, entitat de la qual és president.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar el present
document, per la qual cosa
EXPOSEN
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L’Ajuntament de Santa Eulària va aprovar aquest conveni en Junta de Govern de
2017.

de novembre de

Que el CLUB FUTBOL 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.
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el CLUB FUTBOL 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 FUTBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a la direcció
tècnica, organització i desenvolupament de l’escola municipal esportiva del futbol.
b) Els tècnics que desenvolupin aquest conveni dependran del club i l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu no ostenta cap facultat de direcció ni cap relació laboral amb ells.
c) El CLUB FUTBOL 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 FUTBOL PUIG D’EN VALLS podrà organitzar lligues, campionats interns o altres tipus de
competicions si així ho estima oportú per al desenvolupament i foment d’aquesta escola municipal.
f) El CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a utilitzar el nom d’Escola Municipal de
Bàsquet de Santa Eulària en tota la publicitat impresa que pugui realitzar.
g) El director tècnic es compromet a tenir cura de les instal·lacions i dels materials que li siguin
confiats per al desenvolupament de les classes i ha d’informar de qualsevol material romput o en
mal estat.
h) El CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS es compromet a treure fitxa d’esportista escolar a tots els
al·lots i al·lotes que entrenin en aquesta escola i a facilitar-ne còpia en entregar l’informe del
primer trimestre.
i) El cost de l’activitat per a l’esportista serà el preu establert en les taxes municipals i assegurança.
j) El responsable de l’escola municipal serà l’encarregat de fer una relació d’alumnes a efectes de
realitzar l’expedició del carnet d’esportista escolar que tramitarà l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a les instal·lacions esportives (secretaria de la piscina).
k) El club vindrà obligat a justificar la subvenció, presentant el compte justificatiu. La seva
presentación es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del
termini per a la realització de l´activitat. 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:
1) 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.
2) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) 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.
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b) 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.
c) 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 en el paràgraf 2.a) del present
article.
d) Relació classificada d’ingressos d’altres subvencions i/o ajudes concedides o
finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de subvenció.
e) 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 de Santa Eulària des Riu facilitarà al Club un model de compte justificatiu on es tindrà
en consideració l'establert als apartats anteriors.
l) El club es compromet a sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans
competents de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament en quant
a la celebració de lligues, campionats interns o altres tipus de competicions
m) El Club tindrà el deure de notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui
realitzar en el projecte inicialment presentat, que haurà de ser autoritzat prèviament.
n) Les dates previstes de realizació de les activitats son del 1 de setembre del 2017 fins el 30 de
juny de 2018.
o) 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.
p) 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 de Santa Eulària es compromet a la dotació de materials específics per al
desenvolupament d’aquesta escola municipal en aquells nuclis on hi pugui haver falta de material.
b) L’Ajuntament de Santa Eulària subvencionarà l’Escola Municipal de futbol amb 1.500 euros amb
càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2017.
c) L’Ajuntament cedeix les instal·lacions esportives municipals per al desenvolupament d’aquesta
escola municipal 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 será realitzat, al compte del club, en dues fraccions:
- El primer pagament del 50% de la subvenció, una vegada signat aquest conveni.
- 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.
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f) L’Ajuntament podrà sancionar el CLUB FUTBOL PUIG D’EN VALLS
d’algun punt del present document amb l’anul·lació d’aquest conveni.

en cas d’incompliment

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.”

4.3.-Ver propuesta del Área II. Promoción Económica y Ocupación, relativa a la
solicitud de prórroga de la subvención del Govern Balear para el proyecto "AODL 18/16", y
acordar lo que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar la solicitud de la prórroga de subvención del Govern
Balear para el proyecto de AODL 18/16, para que las dos agentes de ocupación y
desarrollo local continúen con las actividades de competencia municipal de Promoción
Económica y Ocupación.
4.4.-Ver propuesta del Área IV. Bienestar social, relativa a la concesión de ayudas
económicas para familias en situación de necesidad correspondientes al mes de noviembre,
y acordar lo que proceda.
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas económicas para familias en
situación de necesidad, correspondientes al mes de noviembre de 2017:
R. M.
J. M. G. M.
S. V. M.
F. E. I.
F. E. I.
C. G. P.
E. C. O. I.
E. C. O. I.
E. C. O. I.
E. C. O. I.
A. D. R.
M. D. C.
M. D. C.
P. M. J.
A. T. T.
A. T. T.
A. D.
A. D.
A. D.
B. S.
B. S.
A. D. R.
S. H. G. H.
S. V. M.
R. G. S.
L. C. V. Y.
Mª. L. R. R.
Mª. L. S.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ALOTJAMENT)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLOGUER)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLUM)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MENJADOR)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (EXTRAESCOLAR)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (REPAS ESCOLAR)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (AIGUA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (AIGUA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LAVANDERIA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ULLERES)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ALOTJAMENT)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ALOTJAMENT)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ALOTJAMENT)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (MUDANZA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (VIATJE)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (TRANSPORT)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (ALOTJAMENT)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLIBRES )
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLIBRES)
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL (LLIBRES)
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1400 €
220 €
168 €
179 €
154,57 €
264 €
100 €
855 €
100 €
368 €
82,43 €
73,68 €
181,50 €
187 €

847 €
409,55 €
368 €
110 €
110 €
204,72 €
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K. T.
M. M. M.
R. A.
B. A. C.
L. M. F.
L. M. F.
J. M. B. C.
A. Y.
B. A. C.
S. G. M.
J. L. L. M.
M. M. F.
M. M. J.
R. M.
T. K.
J. C. P.
M. M. F.
S. G. M.
S. I. M.
N. B.
Mª. LL. R.
S. G. O.
L. V. Y.

AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL
AJUDA D’URGENCIA SOCIAL

(ALOTJAMENT)
227,75 €
(AIGUA)
43,26€
(MENJADOR)
434,70 €
(MENUS)
80 €
(REPAS ESCOLAR)
480 €
(LLIBRES)
122,80 €
(ALOTJAMENT)
(ALOTJAMENT)
200 €
(ALOTJAMENT)
187,50 €
(EXTRAESCOLAR)
1260 €
(AIGUA)
110,43 €
(LLIBRES)
348,37 €
(EXTRAESCOLAR)
552,50 €
(ULLERES)
117 €
(TRANSPORT IMENJADOR ESCOLAR) 293,27 €
(FORMACIOE. J. L. P.DUES PERSONES)
260 €
(ESCOLA D’ESTIU)
551 €
(ESCOLA D’ESTIU)
435 €
(ESCOLA D’ESTIU)
290 €
(ESCOLA D’ESTIU)
130 €
(ESCOLA D’ESTIU)
290 €
(ESCOLA D’ESTIU)
235 €
(LLIBRES)
TOTAL..............12831,03 €

4.5.-Ver propuesta del Área IV. Servicios Sociales, relativa a la aprobación de la
resolución en relación a las bases para la concesión de ayudas en materia de acción social
para asociaciones y/o entidades privadas sociosanitarias sin ánimo de lucro,
correspondientes al año 2017, bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local celebrada
el 19 de julio, y acordar lo que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas en materia de acción social para
asociaciones y/o entidades privadas sociosanitarias sin ánimo de lucro, correspondientes al
año 2017 conforme a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local celebrada el 19
de julio:
Persones
Sta. E.

SUBVENCIÓ

ASPERGER famílies d’afectats per la síndrome d’Asperger

3

1.756,14

ACTEF Altes Capacitats i Talents

2

2.341,52

ASPANADIF Associació de pares de nens i adolescents
discapacitats
PLATAFORMA SOCIOSANITÀRIA Grup d’associacions de caire
social i sanitari
MAGNA PITIUSA Oci i temps lliure per a nens, joves i gent major
afectada de discapacitat i en risc d’exclusió

1

2.048,83

1

1.756,14

1

1.756,14

DEFORSAM Defensors de la Salut Mental

2

1.756,14

ASSOCIACIÓ
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SA COLOMETA Familiars de persones amb discapacitat; usuaris
del Centre ocupacional de Cas Serres i Centre de dia de Sant Jordi

2

2.634,21

AEMIF Associació Esclerosi Múltiple

2

2.341,52

DONANTES DE SANGRE Campanyes de donació i recollida

5

3.219,59

APNEEF Associació de Persones amb Necessitats Especials
d’Eivissa i Formentera

8

10.536,84

4.6.-Ver propuesta del Área IV. Servicios Sociales, relativa a la aprobación de la
concesión de subvenciones de carácter extraordinario a asociaciones y/o entidades
privadas sociosanitarias sin ánimo de lucro, correspondientes al año 2017, y acordar lo
que proceda.
[…]
La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de
los miembros presentes, aprobar las siguientes ayudas extraordinarias en materia de acción
social para asociaciones y/o entidades privadas sociosanitarias sin ánimo de lucro,
correspondientes al año 2017 conforme a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno
Local celebrada el 19 de julio de 2017:
ASSOCIACIÓ
AFFARES Associació d’afectats de fibromiàlgia i fatiga crònica
FUNDACIÓ DEIXALLES col·lectius en situació de risc d’exclusió social
CIRCOLAR circ social

SUBVENCIÓ
1.463,45
2.048,83
2.048,83

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 13:30 horas, de
la que se extiende el presente Acta que es firmada por el Alcalde-Presidente y por mí, la
Secretaria, que la certifico.

ANTE MÍ,
LA SECRETARIA

EL ALCALDE
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