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EXTRACTO DEL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 12/11/2020 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDESA-PRESIDENTA 
DÑA. Mª DEL CARMEN FERRER TORRES 
 
TENIENTES DE ALCALDE: 
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ 
D. ANTONIO RAMON MARI 
 
CONCEJALES: 
D. ANTONIO MARI MARI 
DÑA. MARIA SOL FERRER FERRER 
DÑA. CRISTINA TUR COLOMAR 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG  
 
AUSENTES CON EXCUSA: D. MIGUEL TUR RUBIO 
 
SECRETARIA: Dña. CATALINA MACIAS PLANELLS 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL: Dña. KATERINA GONZÁLEZ PEREIRA 
 
ASESORAMIENTO JURÍDICO: Dña. ELENA DE JUAN PUIG 
ASESORAMIENTO TÉCNICO: Dña. MARTA GONZÁLEZ MENÉNDEZ 
 
 
En Santa Eulàlia des Riu, siendo las 12:30 horas del día jueves 12/11/2020, se reúnen por 
videoconferencia, en virtud de lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril de Bases de Régimen Local en la redacción dada por la Disposición Final Segunda del 
Real Decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 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 la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Mª del Carmen Ferrer 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.- Aprobación del Acta de la sesión celebrada el día 05 de noviembre de 2020. 
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2.- URBANISMO – ESTUDIOS DE DETALLE 
 
 2.1.- EXPEDIENTE 2020/016747.- Aprobación inicial del estudio de detalle de 
ordenación de volúmenes del Bloque 1, Manzana 3, Urbanización Xarc sito en la C/ 
Salvador Camacho esquina Pasaje Vicente Ferrer Guasch, Santa Eulària des Riu. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y, en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el ESTUDIO DE DETALLE de ORDENACIÓN DE 
VOLUMENES DEL BLOQUE 1, MANZANA 3, URBANIZACIÓN XARC, conformada por las 
fincas registrales número 24334, 24335 Y 24336, en c/ Salvador Camacho esquina Pasaje 
Vicente Ferrer Guasch, Santa Eulària des Riu, promovido por las mercantiles MARIANO 
NOGUERA SL y REGANY REÑE SL, redactado por el arquitecto Juan José Tur Ribas.  
 
Segundo.- Someter el Estudio de Detalle a información pública por un plazo de 30 días 
hábiles mediante inserción de anuncio en el BOIB, en la sede electrónica del Ayuntamiento 
y en uno de los diarios de mayor difusión de la isla, así como notificación individualizada a 
los interesados, para que puedan formularse las alegaciones u observaciones al mismo que 
se consideren oportunas. 
 
Durante este trámite, se solicitará informe al Consell Insular d’Eivissa, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Ley 12/2017 de 29 de diciembre, de Urbanismo de 
les Illes Balears (LUIB).  
 
3.- URBANISMO – LICENCIAS URBANÍSTICAS 
 

3.1.- EXPEDIENTE 2015/011042.- Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar 
aislada, construcción de piscina y anexo y demolición parcial de edificaciones existentes en 
Can Poll Riera, polígono 18, parcela 36, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu. 
 

../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y, en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin visar 
con Registro de entrada de fecha 24/11/2015, Modificado del Proyecto Básico sin visar 
con registro de entrada de fecha 25/10/2017 y Documentación complementaria y 
aclaratoria con registro de entrada de fecha 11/07/2018, redactados por el arquitecto Pep 
Ramón Marí, para la REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y ANEXO Y DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICACIONES 
EXISTENTES, en finca Can Poll Riera, polígono 18, parcela 36, Cala Llonga, Santa Eulària 
des Riu, con sujeción a las condiciones establecidas en los informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la 
legislación vigente. 

En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes determinaciones y 
requerimientos: 

Requisitos previos a  la expedición de la licencia y/o ejecución de las obras 

– Aportación de Proyecto de Ejecución en el plazo máximo de 6 meses desde la concesión 
de la licencia, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152.5 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de les Illes Balears, 
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la extinción de los efectos de la licencia, en cuyo caso se solicitará nueva licencia.  

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud. 

– Previo a la expedición licencia, deberá aportarse Estudio de Gestión de RCD, visado por 
el correspondiente colegio profesional, y depositarse la correspondiente fianza en 
garantía de la correcta gestión de los residuos generados por la construcción, de 
conformidad con la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y 
Demolición (BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010). modificada por acuerdo de 
fecha 29.07.2011 (BOIB nº 128 de 27.08.2011). 

– Regularización en el Registro de la Propiedad de la superficie de la parcela, de 
21.067m2 según proyecto, así como de la indivisibilidad de la finca y su vinculación a 
la vivienda proyectada. 

– Previo al inicio de la obras deberá aportarse Asume del arquitecto, nombramiento de 
arquitecto técnico y nombramiento del constructor. 

Requisitos y condiciones durante las obras y previo a expedición del certificado final de 
obra: 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea según expediente E16-0013. 

– Previo a la expedición del certificado final de obra y licencia de primera ocupación, a la 
vista de las obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, se 
practicará liquidación definitiva del ICIO, exigiéndose, o reintegrándose, en su caso, la 
cantidad que corresponda. 

 
3.2.- EXPEDIENTE 2016/002210.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y 

piscina en polígono 21, parcela 58, Can Marsoc, Jesús. 
 
../..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 
Modificado sin visar, con registro de entrada 201721334 de fecha 05/12/2017, 
redactado por el arquitecto D. Jordi Rodríguez-Carreño Villangómez, tiene por objeto la 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA en parcela sita en Can Marsoc, 
Polígono 21, parcela 58, Jesús, con sujeción a las condiciones establecidas en los informes 
y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la concesión de la licencia está sujeta a las siguientes determinaciones y 
requerimientos: 

Requisitos previos a la expedición de la licencia  

– Inscripción en el Registro de la Propiedad de la indivisibilidad de la finca registral núm. 
21.321 y su vinculación a la vivienda proyectada.  

– Deberá aportarse la autorización de la CIOTUPHA al informe de Incidencia 
Arqueológica resultado del Plan de Actuación consecuencia del seguimiento 
arqueológico durante la excavación y el informe del arqueólogo a resultas del mismo. 

– Aportación de Proyecto de Ejecución en el plazo máximo de 6 meses desde la concesión 
de la licencia, siendo requisito indispensable para el inicio de las obras. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152.5 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de les Illes Balears, 
la extinción de los efectos de la licencia, en cuyo caso se solicitará nueva licencia.  
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– Justificación de que la barrera acústica a instalar se realizará con especies autóctonas y 
de escaso requerimiento hídrico así como del cumplimiento de las medidas de feixas y 
taludes del art. 8.2.04 de las NN.SS. 

– Aportación de Estudio de Seguridad y Salud. 

– Previo a la expedición licencia, deberá aportarse Estudio de Gestión de RCD, visado por 
el correspondiente colegio profesional, y depositarse la correspondiente fianza en 
garantía de la correcta gestión de los residuos generados por la construcción, de 
conformidad con la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición 
(BOIB núm. 118 de 12 de agosto de 2010). modificada por acuerdo de fecha 
29.07.2011 (BOIB nº 128 de 27.08.2011). 

– Previo al inicio de la obras deberá aportarse Asume del arquitecto, nombramiento de 
arquitecto técnico y nombramiento del constructor. 

– Previo al inicio de las obras deberá practicarse liquidación provisional a cuenta del 
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). 

Requisitos durante las obras y previos a la expedición del certificado final de obra/Licencia 
1ª ocupación 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea según expediente E16-0570 

– Cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe de la CIOTUPHA de fecha 
03/08/2020, expediente 59/16. 

– Implementación de las medidas de integración paisajística que constan en el proyecto. 

– Cumplimiento de las condiciones del informe de Servei de Infraestructures Viàries, 
Carreteras del Consell de Eivissa. 

– Cumplimiento de las condiciones de la autorización de la Dirección General de Recursos 
Hídricos, en materia de Zona de Protección de Torrentes (Policía) y Protección de Pozos. 

– El tratamiento de las aguas residuales de la vivienda (fosa séptica) se debe adaptar al 
punto 3 del art. 80 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, para lo que deberá disponer 
de un sistema de recogida, tratamiento y evacuación o almacenaje propio con las 
características recogidas en el ANEJO 3 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, debiendo 
el titular de la vivienda presentar una declaración responsable ante la Administración 
hidráulica. 

Así mismo, durante el tiempo que duren 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. 

– Previo a la expedición del certificado final de obra y licencia de primera ocupación, a la 
vista de las obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, se 
practicará liquidación definitiva del ICIO, exigiéndose, o reintegrándose, en su caso, la 
cantidad que corresponda. 

 
3.3.-EXPEDIENTE 2016/007609.- Modificado de proyecto de renovación de terraza 

y piscina en Hotel Playa Dorada, C/Cala Llonga núm. 14, Cala Llonga, Santa Eulària des 
Riu. 
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y, en base a los mismos 
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acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, Aprobar el Proyecto Básico y de 
Ejecución con visado 13/00331/20 de fecha 31/03/2020 y con RGE 202099900008052 
de fecha 23/06/2020, redactado por el arquitecto D. Ignacio Javier Montesa Vich, de 
MODIFICADO DE PROYECTO DE REFORMA DE TERRAZA Y PISCINA EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO HOTEL PLAYA DORADA sito en calle 
Cala Llonga nº.14, Cala Llonga, con sujeción a las condiciones establecidas en los 
informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación 
de la siguiente documentación y condiciones: 

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

– Regularizar la parcela catastral. 

– Aportación Estudio de Seguridad y salud. 

– Prestar fianza por importe de 1.891,73€ en garantía de la correcta gestión de los 
residuos generados por las obras, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 
Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición, elevada a definitiva en fecha 
12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118. 

– Asume de arquitecto y nombramiento de aparejador. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

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

– Cumplimiento de las condiciones de la autorización AESA expediente O16-0345. 
 
4.- URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
 4.1.- Ver expediente sancionador por infracción urbanística nº09/20 y acordar lo 
que proceda.  
 
../..La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y, en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 

Primero.- La finalización y archivo del Expediente Sancionador por Infracción Urbanística nº 
09/20 al haberse procedido al pago voluntario de la cantidad consignada como sanción 
de acuerdo con lo establecido por el Art. 85.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.  

Segundo.- Notificar a los interesados la resolución que se adopte. 
 
5.- CONTRATACIÓN 
 

5.1.-Ver certificación nº1 de las obras de MUROS DE CONTENCIÓN JUNTO AL 
EDIFICIO POLIVALENTE EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA GERTRUDIS 
EXP2020/010220, a favor de la empresa HNOS. PARROT, S.A., por un importe de 
124.594,84 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
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5.2.-Ver certificación nº8 del SERVICIO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL T.M. DE 

SANTA EULÀRIA DES RIU EXP2019/015873, a favor de la empresa SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A., por un importe de 13.443,35 € y acordar lo que 
proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 

5.3.-Ver certificación nº9 del SERVICIO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL T.M. DE 
SANTA EULÀRIA DES RIU EXP2019/015873, a favor de la empresa SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS LOCALES S.A., por un importe de 20.046,92 € y acordar lo que 
proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 

5.4.-Ver certificación nº6 de las obras de AMPLIACIÓN ESCOLETA SANTA 
GERTRUDIS EXP2019/020165, a favor de la empresa ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES 
S.L., por un importe de 50.214,12 € y acordar lo que proceda. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 

5.5.-Ver expediente de contratación EXP2020/017413 de realización Estudio 
arqueológico-histórico de can Marc de Sa Botiga y acordar lo que proceda. 
 
Vista la propuesta, que dice: 
 
…\... 
 
“Necesidad a satisfacer: 
 

La realización del estudio histórico arqueológico de la casa payesa conocida con el nombre de Can 
Marc de sa Botiga propiedad del Ajuntament de Santa Eulària des Riu para la ampliación del Centre 
de Salut de Santa Eulària para la evaluación de la Comisión Municipal de Patrimonio. 

 
Características del contrato: 
 

Tipo de contrato: servicio 

Objeto del contrato: ESTUDIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO 

Procedimiento de contratación: Contrato menor Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV:79311000-7 

Valor estimado del contrato: 5.450,00€ IVA: 1.144,50€ 

Precio: 5.450,00€ IVA: 1.144,50€ 

Duración: 12 MESES 

 
Propuesta empresas solicitud oferta 
 
A la vista de las características y del importe del contrato se propone la adjudicación mediante 
contrato menor, y con objeto de justificar la obtención de la mejor oferta, se recomienda solicitar 
ofertas a las siguientes empresas capacitadas, para desarrollar correctamente el objeto del contrato: 
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JUAN JOSÉ MARÍ CASANOVA 
GLENDA GRAZIANI ECHEVARRI 
ANTONI FERRER ABARZUZA 
 
626948155 
620036013 
 
Juanjo Mari <juanjo.mari.casanova@gmail.com> 

 
Responsable del contrato:  

 
 
Y en cumplimiento del artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, emito el siguiente, 
 

INFORME 
 

PRIMERO. Justificación de la no alteración del objeto del contrato: 
 
Mediante el presente declaro, que con la celebración de este contrato, no se está alterando el objeto 
del mismo para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y no se está fraccionando 
irregularmente el objeto del contrato para evitar el procedimiento o la publicidad que le 
correspondería. Tampoco se produce concatenación, año tras año del mismo contrato menor, que 
supondría fraccionamiento irregular.” 
 
…\... 

 
Examinada la documentación que acompaña al expediente y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes 
acuerda: 
 
Primero.- Aceptar la propuesta del departamento de Fiestas en la que queda acreditada la 
necesidad de licitar el servicio mediante contrato menor para llevar a cabo la Realización 
estudio arqueológico-histórico de can Marc de Sa Botiga, 
 
Segundo.- Solicitar oferta económica a las siguientes empresas propuestas por el técnico 
municipal con el fin de justificar la obtención de la mejor oferta:  
 

- JUAN JOSÉ MARÍ CASANOVA, con NIF ( ) 
- GLENDA GRAZIANI ECHEVARRI, con NIF ( ) 
- ANTONI FERRER ABARZUZA, con NIF ( ) 

 
5.6.- Ver expediente de contratación EXP2020/008398 de licitación para la 

Adquisición de vehículos para varios departamentos y acordar lo que proceda. 
 
A la vista del expediente de contratación tramitado: 
 
Documento Fecha 

Propuesta de contratación del 15-05-2020 

ANTONIO TUR RIERA 
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Departamento. 
Providencia de Alcaldía 02-06-2020 
Informe de Intervención 02-06-2020 
Informe de Secretaría 02-06-2020 
Pliego de prescripciones técnicas 17-07-2020 
Pliego de cláusula administrativa 09-11-2020 
Informe de intervención de fiscalización (A) 09-11-2020 

 
A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 
 

Tipo de contrato: Contrato de Suministro 

Objeto del contrato: adquisición tres vehículos SUV híbridos  

Procedimiento de contractación: abierto Tipo de Tramitación: ordinària 

Código CPV: 34113000-2 

Valor estimado del contrato: 64.876,03 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 64.876,03 € IVA%: 21% (13.623,97 €) 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 78.500 € 

Plazo de entrega: 90 dies naturales desde la firma del contrato. 

 
Lotes: 
El suministro descrito anteriormente, se realizarán mediante lotes. 
 

LOTE 1  
Código CPV: 
34113000-2 

Descripción del lote: Suministro de vehículos SUV de inspección 

Valor estimado del contrato: 21.735,54 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 21.735,54 € IVA%: 21% (4.564,46 €) 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 26.300 € 

Lugar de entrega: Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

 

LOTE 2  
Código CPV: 
34113000-2 

Descripción del lote: Suministro de vehículos SUV de inspección 

Valor estimado del contrato: 21.652,90 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 21.652,90 € IVA%: 21% (4.547,1 €) 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 26.200 € 

Lugar de entrega: Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

 

LOTE 3  
Código CPV: 
34113000-2 
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Descripción del lote: Suministro de vehículos SUV de inspección 

Valor estimado del contrato: 21.487,61 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 21.487,61 € IVA%: 21% (4.512,39) 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 26.000 € 

Lugar de entrega: Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

 
A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación 
mediante procedimiento abierto, procedimiento ordinario de conformidad con el artículo 
156 de la Ley 9/2017de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, sistema que 
articula la efectividad de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos; y con varios criterios de adjudicación para la consecución de una oferta 
económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento. 
 
Examinada la documentación que acompaña al expediente, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros 
presentes acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para la 
Adquisición de vehículos para varios departamentos, convocando su licitación. 
 
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente: 
 
Anualidad Lote Aplicación presupuestaria Importe 
2020 1 1701.62400 26.300,00 € 
2020 2 1701.62400 26.200,00 € 
2020 3 1511.62400 26.000,00 € 
 
Tercero.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que regirán el contrato. 
 
Cuarto.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
Quinto.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las 
ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. 
 
Sexto.- Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en 
el perfil de contratante: 
 
— Dª. Carmen Ferrer Torres, Alcaldesa-Presidenta, que actuará como Presidenta de la 
Mesa o quien legalmente le sustituya. 
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— D. Mónica Madrid García, Vocal, Concejal de la Corporación o quien legalmente le 
sustituya. 
— Dª. Catalina Macías Planells, Vocal, Secretaria de la Corporación o quien legalmente le 
sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal, Interventor de la Corporación o quien legalmente le 
sustituya. 
— D. Javier Gómez Ribas, Vocal. Técnico de Medio Ambiente, o quien legalmente le 
sustituya. 
— Dª. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de 
la Mesa. 
 

5.7.- Ver informe propuesta de adjudicación relativo al EXP2020/011719 Reforma 
de local para integración de Punt Jove en edificio existente y adecuación de plaza, y 
acordar lo que proceda. 
 
Visto el informe que dice: 
 
…\... 
“Expediente n.º: EXP2020/011719 
Informe-propuesta de adjudicación 
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto. Tramitación ordinaria. 
Asunto: Reforma de local en edificio de aparcamiento subterráneo de vehículos para la integración 
del Punt Jove y acondicionamiento de la plaza. 
Documento firmado por: La Secretaria. 
 
En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto arriba indicado, 
emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 
 

Tipo de contrato: Obras 

Objeto del contrato: Reforma de local para integración de Punt Jove en edificio existente y 
adecuación de plaza. 

Procedimiento de contratación: abierto  Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45211350-7 Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales 

Valor estimado del contrato: 448.591,78 € 

Presupuesto base de licitación IVA exc.: 448.591,78 € IVA 21%: 94.204,27 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 542.796,05 € 

Duración de la ejecución: 6 meses Duración máxima: 6 meses 

 
SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación tramitado: 
 

Documento Fecha 

Propuesta de contratación del Servicio 03-08-2020 

Providencia de Alcaldía  06-08-2020 

Informe de Intervención 07-08-2020 
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Informe de Secretaría  26-08-2020 

Pliego prescripciones técnicas 15-05-2020 

Pliego de cláusulas administrativas 08-09-2020 

Informe de fiscalización previa 09-09-2020 

Resolución el órgano de contratación 10-09-2020 

Anuncio de licitación 10-09-2020 

Acta de la mesa de contratación y propuesta 
de adjudicación, respectivamente. 

07-10-2020 
28-10-2020 
 

Requerimiento al licitador 02-11-2020 

Presentación de documentación 09-11-2020 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 

— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones 
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la entrada en 
vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el órgano de contratación correspondiente, de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 
…\...” 

 
Examinada la documentación que acompaña al expediente, visto el informe de la Secretaria 
y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros presentes acuerda: 
 
Primero.- Adjudicar el contrato de obras de Reforma de local en edificio de aparcamiento 
subterráneo de vehículos para la integración del Punt Jove y acondicionamiento de la plaza, 
a la empresa Ibiza House 2006, S.L.- B-57436867, por un importe de 391.620,62 € y 
82.240,33 € en concepto de I.V.A, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se 
detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 
 
Segundo.- Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las 
ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los 
restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  
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— Ibiza House 2006, S.L.-  
- Oferta económica: 391.620,62 € + I.V.A. 
- Se compromete a ejecutar un conjunto de mejoras en el mobiliario valorado en 

24.906,70 €. 
- Se compromete a ejecutar un conjunto de mejoras en el equipamiento de la cocina 

valorado en 2.572,22 €. 
 
Tercero.- Disponer el gasto correspondiente: 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2020 3371.63203 473.860,95 € 

 
Cuarto.- Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
 
Quinto.- Designar como responsable del contrato a Dª Marta González Menéndez, 
Arquitecto Municipal. 
 
Sexto.- Notificar a Ibiza House 2006, S.L, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 
citarle para la firma del contrato. 
 
Séptimo.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo 
no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en 
el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

5.8.- Ver informe propuesta de adjudicación relativo al EXP2020/005956 Servicio 
de operación de regulación de estacionamiento de vehículos en la vía pública en Santa 
Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
 
Visto el informe que dice: 
 
…\... 
 
“Expediente n.º: EXP2020/005956 
Informe-propuesta de adjudicación 
Procedimiento: Contrato de servicios por procedimiento sujeto a regulación armonizada. Tramitación 
ordinaria. 
Asunto: Servicio de operación de regulación de estacionamiento de vehículos en la vía pública en 
Santa Eulària des Riu. 
Documento firmado por: La Secretaria. 
 
En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto arriba indicado, 
emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 
 

Tipo de contrato: Servicios 

Objeto del contrato: Servicio de operación de regulación de estacionamiento de vehículos en la vía 
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pública bajo control horario mediante aparatos expendedores de tickets 

Procedimiento de contratación: abierto  Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 98351000-8 Servicios de gestión de aparcamientos 
63712400-7 Servicios de estacionamiento 

Valor estimado del contrato: 3.280.778,30 € 

Presupuesto base de licitación IVA exc.: 3.280.778,30 € IVA 21%: 688.963,44 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 3.969.741,75 € 

Duración del servicio: 8 años* Duración máxima: 8 años 

 
SEGUNDO. A la vista del expediente de contratación tramitado: 
 

Documento Fecha 

Propuesta de contratación del Servicio 23-05-2020 

Providencia de Alcaldía  25-05-2020 

Informe de Secretaría  28-05-2020 

Informe de Intervención 01-06-2020 

Pliego prescripciones técnicas 12-06-2020 

Pliego de cláusulas administrativas 16-06-2020 

Informe de fiscalización previa 17-06-2020 

Resolución el órgano de contratación 18-06-2020 

Anuncio de licitación. Publicación DOUE 25-06-2020 

Actas de la mesa de contratación. 
*propuesta adjudicación. 
** ratificación propuesta adjudicación 

29-07-2020 
31-07-2020 
23-09-2020 
25-09-2020* 
10-11-2020** 

Requerimiento al licitador 05-10-2020 

Presentación de documentación 15-10-2020 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 
— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones 

Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la entrada en 
vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el órgano de contratación correspondiente, de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 
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…\...” 

 
Examinada la documentación que acompaña al expediente, visto el informe de la Secretaria 
y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local por 
unanimidad de los miembros presentes acuerda: 
 
Primero.- Adjudicar el contrato de Servicio de operación de regulación de estacionamiento 
de vehículos en la vía pública en Santa Eulària des Riu, TM. de Santa Eulària des Riu, a la 
empresa Estacionamientos y servicios, S.A.U, N.I.F.- A-28385458, por un importe de 
2.723.045,99 € y 571.839,66 € en concepto de I.V.A, en las condiciones que figuran en 
su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 
 
Segundo.- Son características y ventajas presentadas por el licitador, las siguientes:  
NIF: A28385458 ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. 
- Oferta económica: 2.723.045,99 € + I.V.A. 
- Sí se compromete a reducir en VEINTE DÍAS (20 días) el periodo de transición en el que 

deberán convivir el sistema actual con la nueva propuesta. 
- Sí se compromete a ofrecer mejoras que redunden en una mejor prestación del servicio 

objeto de licitación y que deberán venir cuantificadas y acreditadas en la oferta. Mejoras 
>9.000,00 euros/año. Se procede a la visualización general de la valoración de las  
mejoras, de donde se desprende que ofrecen 75.693,24 €/año. 

 
Tercero.- Disponer el gasto correspondiente: 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2020 1331.22710 A nivel de vinculación jurídica. 

 
Para el resto de los ejercicios se dotará la consignación presupuestaria adecuada y 
suficiente en cada ejercicio presupuestario. 
 
Cuarto.- Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
 
Quinto.- Designar como responsable del contrato a D. Juan José Ortega Almenar, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Ayuntamiento. 
 
Sexto.- Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
 
Séptimo.- Notificar a Estacionamientos y servicios, S.A.U, adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato. 
 
Octavo.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo 
no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en 
el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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Noveno.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el 
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido, si procede. 
 
6.- VARIOS 
 

6.1.- Ver propuesta del Área II. Acción Social, relativa a la aprobación de la firma 
de un convenio de colaboración con el Consell Insular d’Eivissa para la financiación de los 
servicios sociales comunitarios básicos para los años 2020-2021, y acordar lo que 
proceda.  
 
../.. 

La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad de 
los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con el 
Consell Insular d’Eivissa para la financiación de los servicios sociales comunitarios básicos 
para los años 2020-2021: 
 
“Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 
per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2020-2021 
 
Parts 
 
Vicent Marí Torres, president del Consell Insular d’Eivissa, en virtut de l’Acte del Ple del Consell 
Insular d'Eivissa de data 5 de juliol de 2019, de conformitat amb l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de consells insulars, i l’article 52 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa. 
 
Carmen Ferrer Torres, batlessa de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, actuant en nom i 
representació d’aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.b de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Antecedents 

 
1. L’article 9.2 de la Constitució espanyola preveu que correspon als poders públics promoure 

les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin 
reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seua plenitud i facilitar 
la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. 
 
També estableix als seus articles 41, 139 i 149.1.1, que els poders públics mantindran un 
règim públic de Seguretat Social per a tothom, que garanteixi l’assistència i les prestacions 
socials suficients davant situacions de necessitat; així com que tots els espanyols tenen els 
mateixos drets i obligacions en qualsevol part del territori de l’Estat i, que l’Estat té 
competència exclusiva sobre la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la 
igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels drets 
constitucionals. 
 

2. El nostre Estatut d’Autonomia (segons redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 
de febrer, que el va reformar) estableix en l’art. 12 els principis rectors de l’activitat pública, i 
disposa que les institucions pròpies de la comunitat autònoma han de promoure, entre 
d’altres, la cohesió social i el dret a la protecció social. Així mateix, en el seu article 16.4 
disposa que les administracions públiques, en el marc de les seues competències respectives, 
han de promoure les condicions necessàries perquè els drets socials de la ciutadania de les 
Illes Balears i dels grups i col·lectius en què s’integren siguin objecte d’una aplicació real i 
efectiva. 
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3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (després de la reforma 
operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local) estableix a l’art. 25.1 que el municipi, per a la gestió dels seus 
interessos i en l’àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els 
termes que preveu aquest article, i a l’art. 25.2 preveu que exerceix, en tot cas, com a 
competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, 
en les matèries següents: lletra e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i 
l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. D’altra banda, l’article 36 
atribueix als consells insulars l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis. 
 
Altrament, l’art. 6 del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per 
aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, disposa que els municipis continuaran exercint les 
competències en matèria de prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social que 
es preveien com a pròpies abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, mentre no hagin 
estat assumides per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
4. El Consell Insular d’Eivissa ha assumit únicament competències en matèria de serveis socials 

i assistència social en virtut de la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de 
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, i de la 
Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria 
de serveis socials i seguretat social, en els termes i amb l’abast que estableixen aquestes 
lleis. 

 
5. La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials a les Illes Balears, té com a finalitat principal 

aconseguir el major benestar social possible al territori de les Illes Balears, de forma 
progressiva i en tots els seus aspectes, mitjançant un sistema d’acció social integrat per 
serveis socials i mesures d’assistència social que afavoreixin el desenvolupament ple de la 
persona dins la societat per superar i prevenir les causes determinants de la seua marginació 
i promoure’n la plena integració social. 

 
En relació amb les responsabilitats públiques, en aquesta llei s’estableix, en el seu article 34, 
que correspon a l’Administració autonòmica, als consells insulars i als municipis exercir les 
competències en aquesta matèria d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia, la 
Llei de serveis socials i la legislació de règim local, de manera que s’asseguri el 
funcionament correcte del sistema públic de serveis socials. 

 
Segons l’article 37.g estableix que és competència dels consells insulars donar suport tècnic i 
professional als serveis socials comunitaris i col·laborar-hi en la implantació de les 
prestacions bàsiques. 
 
Al seu article 38.1.a preveu que seran de competència dels municipis, entre altres, crear, 
organitzar i gestionar els serveis socials que considerin necessaris dins el seu municipi, tant 
propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la cartera de serveis socials i el 
pla estratègic corresponent, i els plans estratègics autonòmic i balear. Així com l’art. 12 
preveu que els serveis socials comunitaris són el primer nivell del sistema públic de serveis 
socials. 

 
6. Els serveis socials comunitaris bàsics són els serveis que es configuren com els serveis que 

tenen un caràcter universal, obert i polivalent, que constitueixen el canal normal d'accés al 
sistema de serveis socials i garanteixen la universalitat del sistema i la seva proximitat a les 
persones usuàries i als àmbits familiar i social. 

 
7. L’article 70 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, modificat pel Decret llei 8/2020, de 13 de 

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la 
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simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per 
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19, assenyala que el finançament dels 
serveis socials comunitaris bàsics i dels programes que prestin és a càrrec de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars i de les entitats locals de les Illes Balears. 
L’aportació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de garantir, 
en el marc dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el finançament a 
les entitats locals titulars dels serveis socials comunitaris bàsics. L'import i la distribució dels 
crèdits que ha de satisfer la conselleria competent en matèria de serveis socials respecte a 
l'aportació en concepte de cofinançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als 
consells insulars i ajuntaments en cap cas no pot ser inferior al 50% del cost d'aquests, 
sempre que es compleixin com a mínim les ràtios de plantilla establertes en la normativa que 
regula aquest serveis. 
 
Així mateix, el referit article 70 estableix que l'import i la distribució dels crèdits que ha de 
satisfer la conselleria competent en matèria de serveis socials,  en concepte de 
cofinançament s'han d'establir al Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris. 

 
8. El 30 d’octubre de 2019, la Conferència Sectorial de Serveis Socials de les Illes Balears va 

aprovar el Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per als anys 2020-
2021, que conté els criteris i els imports de distribució per als anys 2020-2021 per a totes 
les Illes Balears. 
 
Aquest Pla de Finançament té com a màxima garantir la presència de les unitats de treball 
social (UTS) a tot el territori de les Illes Balears a l'any 2022 amb el 100% de compliment de 
les ràtios de professionals que s'estableixen a l'article 10 del Decret 48/2011, de 13 de 
maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis 
socials comunitaris bàsics. 
 
A petició dels consells insulars, s'estableix un període de transició per a que els ajuntaments 
arribin al 100% de les ràtios a l'any 2022, per fer efectiu aquest compliment s'acorda 
l’obligatorietat de compliment de ràtios de professionals i d'equiparació de figures 
professionals, com a mínim d'un 80%, dins de l'exercici 2021. 
 
L'import del pagament del finançament en concepte d'UTS i millora de ràtios, es realitzarà en 
funció del percentatge de compliment de les ràtios per part dels ajuntaments i detallat a la 
clàusula 6 d'aquest conveni. 
 

9. En virtut de tot l'anterior, en data 5 de juny de 2020, se signa un Conveni de col·laboració 
entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i el Consell 
Insular d’Eivissa, en virtut del qual el Govern de les Illes Balears es compromet a aportar al 
Consell Insular d’Eivissa la quantitat de 2.565.856,32 euros per al desenvolupament dels 
serveis socials comunitaris bàsics a l’illa d’Eivissa, per als anys 2020-2021, distribuïts en 
1.282.928,16 euros per anualitat. 

 
10. De conformitat amb el conveni assenyalat, corresponen al Consell Insular d’Eivissa distribuir i 

transferir, dins el seu àmbit territorial, l’import per al finançament de les prestacions dels 
serveis socials comunitaris amb els ajuntaments de l'illa  d’acord amb els criteris establerts a 
la clàusula 3 del referit conveni, els Annexos 1, 2, i 3, i els criteris aprovats en Conferència 
Sectorial de dia 30 d’octubre de 2019. 

 
11. A part de l’aportació de la CAIB és voluntat del Consell Insular d’Eivissa afegir al 

finançament dels serveis socials comunitaris bàsics, la quantitat total                      d’ 
1.909.600,00 euros per l'any 2020-2021, distribuïts en  954.800,00 per cada anualitat, 
l’import de la qual es distribueix entre els ajuntaments de l’illa d’Eivissa per tal de compensar 
l’aportació rebuda per part de la CAIB, de manera que tots els ajuntaments rebin el mateix 
que varen rebre l’any passat. 
 



 
 

Núm. 2020/30 

 

 

 

18 

12. D'acord amb tot l'anterior, les quanties totals que corresponen als respectius ajuntaments de 
l'illa d'Eivissa, incloent l'aportació de la CAIB i del Consell Insular d'Eivissa, són les següents: 

 

 IMPORT PER ANUALITAT TOTAL ANYS 
2020-2021 Municipi Aport. CAIB Aport. CIE TOTAL 

Eivissa 444.979,38€ 341.572,76€ 786.552,14€ 1.573.104,28€ 

Sant Josep  234.136,34€ 156.179,26€ 390.315,60€ 780.631,20€ 

Santa Eulària 326.517,08€ 205.868,50€ 532.385,58€ 1.064.771,16€ 

Sant Antoni 221.865,46€ 161.828,42€ 383.693,88€ 767.387,76€ 

Sant Joan 55.429,90€ 89.351,06€ 144.780,96€ 289.561,92€ 

Subtotal c/a 1.282.928,16€ 954.800,00€ 2.237.728,16€  

TOTAL anys 
2020-2021 

2.565.856,32€ 1.909.600,00€ 4.475.456,32€  

 
13. La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, disposa al seu article 46 que els 

consells insulars podran subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta 
d’administracions públiques, en els quals s’estableixin lliurement els instruments de 
col·laboració necessaris per assolir finalitats comunes d’interès públic i, d’una manera 
especial, amb els municipis de la mateixa illa per tal de garantir l’accés de la població al 
conjunt dels serveis municipals i la major eficàcia de la seua prestació. 

 
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Conveni, d’acord amb les següents 
 
Clàusules 
 
1. Objecte 
 
Aquest Conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre el Consell Insular 
d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per al finançament de les prestacions dels serveis 
socials comunitaris bàsics d’aquest municipi entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 
2021. 
 
Els serveis socials comunitaris finançats amb aquest conveni es prestaran amb el contengut i els 
criteris que s’estableixen al Pla de Finançament aprovat per la Conferència sectorial de serveis socials 
de les Illes Balears de 30 d’octubre de 2019. 
 
2. Estructura i objecte del finançament 
 
Els acords recollits al referit Pla de Finançament, 2020/2021 dels serveis socials comunitaris bàsics  
tenen com a objectiu avançar en la consecució d’un model basat en un sistema estructurat de serveis 
socials, en els qual els serveis comunitaris bàsics es col·loquin en la base del sistema i l’objectiu del 
Pla és assegurar la presència de les unitats de treball (UTS) a tot el municipi i finançar accions 
complementaries (millora de ràtios de les UTS i desenvolupament de programes i serveis). 
 
S’entén per UTS, a efectes de finançament d’aquest conveni, la unitat de treball social integrada per 
als perfils professionals següents: treballador o treballadora social, educador o educadora socials i 
auxiliar administratiu o administrativa, sent aquestes figures les responsables de l’atenció directa als 
residents del municipi.  
 
2.1 Finançament de les Unitats de Treball Social (UTS) 
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La Conselleria d’Afers Socials i Esports finança l’import correspon al cost de l’equip mínim de 
professionals establert per a cada estrat de població i segons les ràtios de professionals de 
treballador/a, educador/a socials i auxiliar administratiu/iva dels articles 10 i 13 del Decret 
48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació 
dels serveis socials comunitaris bàsics. La conselleria competent en matèria de serveis socials del 
Govern de les Illes Balears abonarà a cada unitat de finançament el 50% del cost de la UTS, i  
correspon al Consell Insular d’Eivissa i als ajuntaments finançar el 50% restant.  
 
La quantitat total que rebrà l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per UTS pels anys 2020 i 2021 
serà d’un total de 692.793 € distribuïts en dos anualitats de 346.396,50 €, dels quals 230.931€ 
són aportats pel Govern de les Illes Balears i 115.465,50 € per part del Consell Insular d’Eivissa. 
 
2.2. Finançament d’accions complementàries (millora ràtios de les UTS i desenvolupament de 
programes/serveis). 
 
2.2.1. Millora de ràtios 
 
La Conselleria d’Afers Socials i Esports finança l’import que correspon a un 15% d’increment del 
finançament de les UTS per a l’ajuntament, en concepte de compliment de ràtios i la millora de ràtios 
en algun dels tres perfils professionals.  
 
La quantitat total que rebrà l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per als anys 2020-2021 per aquest 
concepte serà de 69.279,30 distribuïts en dos anualitats de 34.639,65 €, aportats pel Govern de les 
Illes Balears. 
 
2.2.2. SAD Social/Família i ajudes econòmiques previstes en l’Acord del Consell de Ministres que, 
amb caràcter anual, formalitza els criteris de distribució resultants dels crèdits acordats pel Consell 
Territorial de Serveis Socials i del Sistema per l’Autonomia i Atenció a la Dependència, destinats al 
finançament de plans i programes socials.  
 
Seran objecte de finançament les actuacions del SAD Social/Família que no estiguin previstes per la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, les quals tenen una línia de finançament específica.  
 
D’altra banda, com a acció complementària a les actuacions del SAD social/família, s’inclou un 
finançament específic en concepte d’ajudes econòmiques per garantir el dret bàsic d’alimentació, oci 
i cultura de menors durant les vacances escolars i la conciliació de la vida familiar i laboral, 
contemplades en l’Acord del Consell de Ministres esmentat. 
 
La quantitat total que rebrà l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per als anys 2020 i 2021 serà en 
concepte de SAD Social/Familiars serà d’un total de 98.631,32 € distribuïts en dos anualitats de 
49.315,66€ i en concepte d’ajudes econòmiques (vacances escolars, etc) un total de 23.261,54 € 
distribuïts en dos anualitats de 11.630,77 €, aportats pel Govern de les Illes Balears. 
 
2.3 El Consell Insular d’Eivissa incrementarà el finançament previst per a les accions 
complementàries establertes en el Pla de Finançament 2020-2021: millora de ràtios, SAD 
Social/Família i de les ajudes econòmiques contemplades a l’Acord del Consell de Ministres, amb 
una aportació pròpia d’un import màxim de 180.806 € distribuïts en dos anualitats de 90.403€. 
 
3. Sistemes d’informació de les persones usuàries dels serveis socials comunitaris 
 
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu està obligat a introduir, almenys, totes les dades corresponents 
a les persones usuàries dels serveis socials en què intervenen i les dades de la intervenció social duta 
a terme amb cada una d’elles, d’acord amb l’annex “Variables del sistema informatiu” del Decret 
48/2011, de 13 maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels 
serveis socials comunitaris bàsics.  
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4. Obligacions de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 
 

a) Desenvolupar i executar, dins del seu àmbit territorial i d'acord amb les condicions 
establertes en el present conveni, les actuacions i les prestacions objecte del conveni. 
 

b) Acreditar, davant el Consell Insular d’Eivissa, la realització d’aquestes actuacions objecte del 
conveni i presentar la documentació justificativa corresponent d’acord amb les condicions 
que es detallen en el present conveni. 

 
c) Col·laborar amb els tècnics del Consell Insular d’Eivissa amb la finalitat d'assolir un millor 

desenvolupament de les activitats previstes en el marc del present conveni. 
 

d) Lliurar al Consell d’Eivissa tota la informació que li sigui requerida en relació amb l’execució 
del conveni, i en concret pel que fa a la gestió dels expedients, segons l’estructura de l’annex 
“Variables del sistema informatiu” del Decret 48/2011, a efectes estadístics de planificació 
d’actuacions, i les/les professionals d’alta en el sistema, a efectes de seguiment periòdic de 
l’acord de compliments de ràtios de les UTS. 
 

e) Dur a terme l’equiparació de les figures professionals que formen part dels serveis socials 
comunitaris bàsics als nivells i les ràtios que estableix el Decret 48/2011 acordats en 
Conferència Sectorial de dia 30 d'octubre de 2019, de 13 de maig, pel qual es regulen els 
principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics. 
Aquesta equiparació està vinculada al finançament que rebran per part de la Conselleria 
d’Afers Socials i Esports i per part del Consell Insular d’Eivissa, en concepte de finançament 
de UTS i de millora de ràtios. 
 

f) Destinar el finançament a les d’accions complementàries especificades a la clàusula 2.2.2., 
donat que aquesta obligació està vinculada al finançament que rebran per part de la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports i del Consell Insular d’Eivissa, en concepte de 
finançament d’accions complementaries. 

 
5. Obligacions del Consell Insular d’Eivissa 
 

a) Aportar a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l’any 2020-2021, la quantitat  
màxima d’un milió seixanta-quatre mil set-cents setanta-un euros amb setze cèntims d’euro  
(1.064.771,16 €) en concepte de finançament de les prestacions dels serveis socials 
comunitaris bàsics els anys 2020-2021.  

 
b) Donar suport, assistència tècnica als professionals dels equips municipals per contribuir a un 

òptim desplegament de les actuacions objecte del present conveni. En aquesta línia el 
Consell d’Eivissa podrà convocar reunions de seguiment i coordinació i organitzar accions 
formatives. 

 
6. Pagament i justificació 
 
L’abonament de l’import previst en la clàusula 2 d’aquest conveni es durà a terme mitjançant les 
ordres de pagament següents: 
 
a) La primera ordre de pagament, per un import de  314.107,49 € equivalent al 59% de la quantia 
corresponent a l’exercici 2020, s’ordenarà a la signatura del conveni. Prèviament a la signatura del 
conveni, l’Ajuntament haurà aportat la següent documentació. 

 

 Un certificat de l’interventor/la interventora o secretari/ària de l’ajuntament que acrediti que 
l’import  del conveni corresponent a l’exercici 2020 s’ha aplicat correctament a la finalitat 
prevista, amb expressió detallada de la despesa. 
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 Una relació dels professionals contractats de la UTS certificada pel responsable de Recursos 
Humans de l’Ajuntament que ha d’incloure la relació de l’equip mínim de professionals 
(UTS) que resultin de l’aplicació de les ràtios del Decret 48/2011 acordades en Conferència 
sectorial de 30 d’octubre de 2019. 
 

 Els documents de presentació de les prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics, 
segons els models que obren disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Afers socials i 
Esports. 

 
b) La segona ordre pagament per un import de 218.278,09 €, equivalent al 41% de la quantia 
corresponent a l’exercici 2020, es tramitarà una vegada justificades les despeses tècniques i 
econòmiques del primer pagament, així com els ingressos corresponents a l’anualitat 2020. 
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu haurà de presentar, com a màxim el 10 de març de 2021, la 
següent documentació: 
 

 Relació dels professionals contractats de la UTS certificada pel responsable de Recursos 
Humans de cada Ajuntament que ha d’incloure la relació de l’equip mínim de professionals 
(UTS) que resultin de l’aplicació de les ràtios del Decret 48/2011 acordades en Conferència 
sectorial de 30 d’octubre de 2019, la justificació es realitzarà ajustada als perfils 
professionals i jornades laborals. 
 

 Memòria econòmica que ha de contenir el balanç final detallat d’ingressos i despeses 
(detallar les despeses per concepte: personal, programes i ajudes econòmiques previstes a 
l’Acord del Consell de Ministres esmentat a la clàusula 2.2.2), de l’any 2020, on quedin 
reflectides les diferents fonts de finançament (subvencions d’administracions públiques i 
d’altres entitats) i les partides de despeses, dels imports totals de la transferència. 

 

 Certificat de l’interventor/la interventora o secretari/a de l’Ajuntament de Santa Eulària que 
acrediti que l’import del conveni corresponent a l’exercici 2020 s’ha aplicat correctament a 
la finalitat prevista, amb expressió detallada de la despesa. 

 

 Fitxa de valoració tècnica que s’aprovi a l’efecte. 
 

 Informació estadística de l’exercici 2020, procedent dels municipis i en suport informàtic, 
resultant del sistema d’informació Història Social Integrada (HSI), sobre les persones usuàries 
dels serveis socials comunitaris bàsics i dels professionals d’alta en el sistema. 

 
Si, una vegada revisada la documentació justificativa del període comprès entre l’1 de gener de 
2020 i el 31 de desembre de 2020, es comprova que les despeses justificades per l’Ajuntament 
de Santa Eulària des Riu són inferiors a les derivades de l’execució de l’exercici 2020, es reduirà 
proporcionalment la quantitat  pendent d’abonar derivada d’aquesta diferència en el segon 
pagament, corresponent a l’aportació que realitza la Conselleria d’Afers Socials i Esports del 
Govern de les Illes Balears.  
 
En el cas d’incompliment de les ràtios de professionals exigides en l’article 10 del Decret 
48/2011, s’aplicarà a l’aportació que realitza la Conselleria d’Afers Socials i Esports, una 
reducció proporcional sobre el total del finançament previst (UTS i Millores de ràtios), tenint en 
compte l’article 13 del Decret 48/2011, en relació amb els criteris per a la determinació dels 
programes establerts en el Pla de finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 
2020. 
 
En el cas que l’import pendent d’abonar en el segon pagament no sigui suficient per compensar 
les despeses no justificades del conveni comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre 2020, 
es reduirà proporcionalment, pel que fa a l’aportació que realitza la Conselleria d’Afers Socials i 
Esports,  l’import del tercer pagament corresponent a l’exercici 2021 que estableix la clàusula 
6.1 c d’aquest conveni. 
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c)La tercera ordre de pagament, per un import de 314.107,49 € equivalent al 59% de la quantia 
corresponent a l’exercici 2021, es tramitarà una vegada justificat el segon pagament i que 
l’Ajuntament presenti com a màxim el 3 de  maig  de 2021 la següent documentació: 

 

 Relació dels professionals contractats de la UTS certificada pel responsable de Recursos 
Humans de cada ajuntament que ha d’incloure la relació de l’equip mínim de professionals 
(UTS) que resultin de l’aplicació de les ràtios del Decret 48/2011 acordades en Conferència 
sectorial de 30 d’octubre de 2019, la justificació es realitzarà ajustada als perfils 
professionals i jornades laborals. 
 

 Un certificat del interventor/la interventora o secretari/a de l’ajuntament que acrediti que 
l’import  del conveni s’ha aplicat correctament a la finalitat prevista, amb expressió detallada 
de la despesa. 

 
Una vegada revisada la documentació anterior, si l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu compleix el 
100% de ràtios de professionals rebrà el total de l’import corresponent. Si l’Ajuntament  compleix 
amb el 80% o més de les ràtios de professionals, però no arriba al compliment del 100%, es reduirà 
proporcionalment la quantitat pendent d’abonar en el tercer pagament, pel que fa a l’aportació de la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports.  
 
Si l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu no arriba al 80% de les ràtios de professionals i 
l’equiparació de les figures professionals, no rebrà la quantitat pendent d’abonar en el tercer 
pagament, pel que fa a l’aportació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.  
 
d)La quarta ordre de pagament per un import de  218.278,09 €,  equivalent al 41% de la quantia 
corresponent l’exercici 2021, es tramitarà una vegada justificades les despeses del tercer pagament, 
així com els ingressos corresponents a l’anualitat 2021 i que l’Ajuntament presenti abans de l’1 de 
març de 2022 la següent documentació: 

 

 Relació dels professionals contractats de la UTS certificada pel responsable de Recursos 
Humans de cada ajuntament, que ha d’incloure la relació de l’equip mínim de professionals 
(UTS) que resultin de l’aplicació de les ràtios del Decret 48/2011 acordades a la 
Conferència sectorial de 30 d’octubre de 2019 La justificació es realitzarà ajustada als 
perfils professionals i jornades laborals. 
 

 Memòria Econòmica que ha de contenir el balanç final detallat d’ingressos i despeses 
(detallar les despeses per concepte: personal, programes i ajudes econòmiques previstes a 
l’Acord del Consell de Ministres esmentat a la clàusula 2.2.2), de l’any 2021, on quedin 
reflectides les diferents fonts de finançament (subvencions d’administracions públiques i 
d’altres entitats) i les partides de despeses, dels imports totals de la transferència. 

 

 Certificat de l’interventor/la interventora o secretari/a de l’Ajuntament de Santa Eulària des 
Riu que acrediti que l’import del conveni corresponent a l’exercici 2020 s’ha aplicat 
correctament a la finalitat prevista, amb expressió detallada de la despesa. 

 
 Fitxa de valoració tècnica que s’ aprovi a l’efecte. 

 

 Informació estadística de l’exercici 2021 i en suport informàtic, resultant del sistema 
d’informació Història Social Integrada (HSI), sobre les persones usuàries dels serveis socials 
comunitaris bàsics i dels professionals d’alta en el sistema. 

 
Una vegada revisada la documentació anterior, si l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu compleix el 
100% de ràtios de professionals rebrà el total de l’import corresponent. Si l’Ajuntament compleix amb 
el 80% o més de les ràtios de professionals, però no arriba al compliment del 100%, es reduirà 
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proporcionalment la quantitat pendent d’abonar, pel que fa a l’aportació econòmica de la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports.  
 
Si l’Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu no arriba al 80% de les ràtios de professionals i 
l’equiparació de les figures professionals, no rebrà la quantitat pendent d’abonar en el quart 
pagament i hauran de retornar l’import del tercer pagament corresponent a l’exercici 2021, pel que 
fa a l’aportació econòmica de la Conselleria d’Afers Socials i Esports. 

 
Si l’Ajuntament a 31 de maig de 2021 no compleix amb el 80% de les ràtios de professionals i 
l’equiparació de les figures professionals i no  rebrà l’import del tercer pagament, i amb la justificació 
de data límit 1 de març de 2022 presenta certificat de l’Interventor/a o secretari/a especificant la 
data de compliment de la ràtio del 80% dins l’exercici de 2021 (entre juny i desembre), se li pagarà 
la part proporcional del quart pagament. 
 
Així també, si d’acord amb la memòria econòmica aportada per l’Ajuntament de Santa Eulària des 
Riu les despeses acreditades són inferiors a les derivades de l’execució del conveni per a la anualitat 
2021, es reduirà proporcionalment a la quantitat pendent d’abonar d’aquesta diferència en el quart 
pagament, pel que fa a l’aportació econòmica de la Conselleria d’Afers Socials i Esports. 
 
En el supòsit que la quantitat pendent d’abonar en el quart pagament no sigui suficient per dur a 
terme la reducció esmentada, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha de retornar al Consell Insular 
d’Eivissa les quanties no aplicades. A aquests efectes, el Consell Insular d’Eivissa iniciarà el 
procediment establert per al reintegrament de pagaments indeguts, mitjançant un acord d’iniciació 
que es notificarà a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i fixarà la quantia del reintegrament i el 
termini per formular al·legacions o fer l’ingrés.  
 
6.2. En el cas que una part de l’import finançat no sigui justificada en la forma i terminis establerts en 
el punt 6.1. del present conveni, s’aplicarà pel que fa a l’aportació econòmica realitzada per la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports, una reducció sobre l’import total del pagament a tramitar en 
l’exercici en curs, d’acord amb els terminis següents: 
 

 Si l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu ha presentat la justificació relativa al pagament a 
tramitar amb defectes tindrà dret a rebre el 100% de l’import del finançament, sempre que els 
esmenin en el termini de 10 dies. Si transcorreguts els 10 dies no s’ha presentat la documentació 
requerida, l’import del pagament corresponent al període es reduirà en un 10% total. 

 

 Transcorreguts 60 dies des de la sol·licitud d’esmena de defectes en la documentació 
presentada, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu perdrà el dret del pagament corresponent al 
període per a l’any en curs. 

 
7. Informació i divulgació 
 
A l’entrada dels serveis socials municipals a què fa referència aquest Conveni hi ha d’haver una 
placa identificativa en què figuri el cofinançament de la Conselleria de Serveis Socials i Esports, del 
Consell Insular i de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu: 
 

(Escut institucional del Govern de les Illes Balears) 
Govern de les Illes Balears 
Conselleria de Serveis Socials i Esports 
Ajuntament de Santa Eulària des Riu 
Consell Insular d’Eivissa 
Sistema Públic de Serveis Socials  
Serveis Socials Comunitaris Bàsics 

 
La corporacions local té l’obligació d’aportar una imatge digital de la placa identificativa que hagi 
utilitzat en què consti el cofinançament de la Conselleria de Serveis Socials i Esports, quan presentin 
la justificació del conveni, juntament amb la memòria tècnica i la memòria econòmica. 
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Comunicar a la Conselleria d’Afers Socials i Esports i al Consell Insular d’Eivissa i convocar-los a 
través dels seus gabinets de premsa a qualsevol acte de difusió a mitjans de comunicació que realitzi 
la corporació local, en relació a les actuacions previstes en aquest conveni. 
 
8. Seguiment i avaluació 
 
El seguiment i l’avaluació del desplegament d’aquest conveni, es realitzarà mitjançant una Comissió 
Mixta de Seguiment, formada per dos membres del Consell Insular d’Eivissa i dos membres de 
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. S’ha de reunir quan ambdues parts ho acordin. La Comissió 
pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del Conveni, 
les quals hi tenen veu, però no vot. 
 
9. Modificació del Conveni 
 
Qualsevol modificació que alteri el que estableix aquest Conveni s’ha de pactar per acord escrit de 
les parts. En qualsevol cas, el document en què es formalitzi la modificació s’ha d’adjuntar a aquest 
Conveni com a addenda. 
 
10. Període de vigència del Conveni 
 
Aquest Conveni és vigent des del moment de la signatura fins a l’1 de març de 2022, i comprèn totes 
les actuacions descrites a la clàusula segona que siguin objecte de les aportacions corresponents i 
que es realitzin o s’hagin realitzat amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de 
desembre de 2021. 
 
11. Extinció 
 
Aquest conveni s’extingeix per expiració del temps convengut d’acord amb el que estableix la 
clàusula anterior o per alguna de les causes de resolució següents: 
 

a) L’acord mutu de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit. 
 

b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es deriven de 
l’objecte del conveni. 

 
c) La denúncia prèvia per escrit d’alguna de les parts, amb una antelació mínima de tres mesos 
des de l’acabament de la vigència del conveni. 

 
d) L’incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules pactades, amb la 
denúncia prèvia d’una de les parts. En aquest cas, es poden exigir les responsabilitats que es 
derivin d’incomplir-les. En cas d’incompliment de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, ha de 
reintegrar els diners que li hagin estat pagats i dels quals no hagi efectuat la despesa, d’acord 
amb el que disposa aquest conveni. 

 
e) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 
12. Normativa aplicable 
 
Són aplicables a aquest la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Aquest conveni queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
13. Resolució de conflictes 
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Les parts ens comprometem a resoldre, mitjançant la Comissió Mixta de Seguiment prevista en la 
clàusula vuitena, els problemes d’interpretació, de compliment o qualsevol altre que es pugui 
plantejar respecte d’aquest Conveni. Les qüestions litigioses que se’n puguin derivar, atesa la 
naturalesa juridicoadministrativa del Conveni, s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.” 

 
6.2.- Ver propuesta del Área I. Medio Ambiente, relativa a la aprobación de la firma 

de un convenio de colaboración con Alianza Mar Blava para que puedan seguir con su 
trabajo en contra de las prospecciones petrolíferas durante el año 2020, y acordar lo que 
proceda. 
 

../..La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar la firma del siguiente convenio de colaboración con 
Alianza Mar Blava: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU I L’ASSOCIACIÓ ALIANÇA MAR 
BLAVA PER A LA PROTECCIÓ DEL MUNICIPI I EL SEU ÀMBIT DAVANT PROJECTES D’EXPLORACIÓ I 
EXPLOTACIÓ D’HIDROCARBURS AL MEDITERRANI NORD-OCCIDENTAL 
 
Santa Eulària des Riu, XX de XXXXXX de 2020 
 
REUNITS: 
 
D’una part, la Sra. María del Carmen Ferrer Torres, amb DNI ( ), Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, amb domicili a la Plaça d’Espanya 1, 07840 Santa Eulària des Riu, amb NIF 
de la Corporació P0705400-J, actuant en nom i representació de l’Ajuntament. 
 
I d’altra banda, la Sra. Verónica Núñez Reyes, major d’edat, amb DNI ( ), en representació de 
l’Associació Aliança Mar Blava, amb domicili al Carrer Historiador José Clapés 4, 07840 Eivissa, 
amb NIF G57840639, entitat de la qual n’és la Presidenta. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la plena capacitat jurídica per contractar i obligar-se, i de 
conformitat amb això,  
 
EXPOSEN: 
 
Que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i l’Associació Aliança Mar Blava (AMB) estan interessats 
en la signatura d’un conveni per fomentar les actuacions de protecció del municipi davant els 
diferents projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs a l’àmbit marí del mediterrani nord-
occidental. 
 
Que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu considera que el projectes i programes d’exploració i 
explotació d’hidrocarburs en el mediterrani nord-occidental provocarien uns impactes molt 
significatius sobre el medi ambient i sobre els valors socioeconòmics del municipi. 
 
Que l’Aliança Mar Blava (AMB) és la única entitat de l’illa d’Eivissa dedicada expressa i únicament a 
aturar els projectes i programes d’exploració i explotació d’hidrocarburs al mediterrani nord-
occidental, i que agrupa administracions públiques, institucions, empreses privades, associacions 
d’empreses, entitats cíviques, grups ecologistes i ONGs. 
 
Que l’Ajuntament forma part de l’Aliança Mar Blava des de Juliol de 2013, en virtut de l’acord del 
Ple de data 04 de juliol de 2013. 
 
 Per això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni en virtut de les següents  
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CLÀUSULES: 
 
Primera.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu concedirà a l’Associació Aliança Mar Blava amb NIF 
G57840639 una ajuda econòmica per import de 6.000 € per a l’any 2020 amb càrrec a la partida 
pressupostària 1701-48032 de l’exercici pressupostari de l’any 2020. El pagament s’efectuarà en un 
únic ingrés a la conta corrent de AMB, una vegada s’hagi signat aquest conveni. 
 
Segona.- La AMB es compromet a dur a terme actuacions orientades a aconseguir aturar els 
projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs al mediterrani nord-occidental, com per exemple: 

 Suport tècnic a l’ajuntament i membres de l’AMB i coordinació entre entitats i membres. 
 Accions de pressió-lobby a nivells nacional (Ministeris, Govern Estatal, Congrés, etc.) i 

internacional (Parlament Europea, Comissió Europea, UNESCO, etc.) 
 Recerca d’informació sobre el projectes o programes sol·licitats o proposats al mediterrani 

nord-occidental i seguiment i estudi dels expedients dels diferents projectes. 
 Contacte amb experts de diferents sectors i obtenció d’informació sobre els potencials 

impactes d’aquest tipus de projectes sobre el medi ambient, la població i l’economia. 
 Aclariment i concreció de les estratègies a seguir en els diferents processos administratius, 

d’opinió pública i altres, com poden ser la presentació d’al·legacions, les reunions amb membres 
dels Ministeris o de la Comissió europea, etc. 

 Ajuda a la presentació d’al·legacions per part de les administracions afectades pels diferents 
projectes. 

 Creació i manteniment d’una pàgina web de referència en 3 idiomes per a mantenir 
informada la població sobre els projectes i les possibles vies de oposició a aquests. 

 Elaboració d’al·legacions tipus per a presentar de forma massiva per part del públic general. 
 Coordinació amb altres moviments que defensen els mateixos objectius  
 Elaboració de notícies i opinió en relació als projectes i de resposta a altres informacions que 

puguin provenir de les empreses promotores o d’administracions i que siguin contraris als objectius 
que defensa l’AMB. 
 
Tercera.- La durada del present conveni serà fins a 31 de desembre de l’any 2020 
 
Quarta.- L’Associació Aliança Mar Blava es compromet a presentar a la finalització del present 
conveni, una memòria explicativa de les tasques dutes a terme i una memòria econòmica amb 
justificació de les despeses realitzades que contindrà: una relació classificada de les despeses, les 
factures o documents de valor probatori equivalent en el trànsit jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa amb els justificants de pagament i una relació classificada d’ingressos d’altres 
subvencions i/o ajudes concedides o finançament privat o altres recursos, per al mateix objecte de 
subvenció. Tot allò sense perjudici d’altra documentació complementària que pugui resultar 
procedent la seva exigència. La justificació s'haurà de realitzar abans del dia 31 de març de 2021. 
 
Cinquena.- 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. 
 
Sisena. – Les obligacions de l’associació beneficiària són les següents:  
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció. 
 
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudi de la 
subvenció.  
 
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent així com 
qualssevol unes altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control 
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competents, tant nacionals com a comunitaris, aportant quanta informació li sigui requerida en 
l'exercici de les actuacions anteriors.  
 
d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es 
conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació dels fons percebuts.  
 
e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.  
 
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats, en els termes exigits per la Legislació mercantil i sectorial, aplicable a la persona o entitat 
beneficiària en cada cas, així com quants estats comptables i registres específics poguessin ser exigits 
per les convocatòries o resolucions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de 
comprovació i control.  
 
g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.  
 
h) Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, activitats, 
inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció. 
 
i) Si s'estigués en curs d'alguna de les causes de reintegrament, procedirà al reintegrament dels 
fons percebuts de conformitat amb el que es disposa en el títol IV d'aquesta ordenança. 
 
Setena.- 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. 
 
Vuitena.- AMB es compromet a publicar a la seva pàgina web el contingut del present acord. 
 
Novena.- Les bases reguladores de la concessió d'aquesta subvenció estan contingudes en les Bases 
d'execució del pressupost i els pressupostos municipals de l'any 2020, aprovats inicialment en Ple de 
la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 28 de novembre de 2019 i publicada la 
aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears n. 174 del 28/12/2019. 
 
I en prova de conformitat, signen aquest conveni en el lloc i data indicats, en doble exemplar. 
 
LA PRESIDENTA DE     L’ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT 
L’ASS. ALIANÇA MAR BLAVA    DE SANTA EULÀRIA DES RIU 
 
Signat Veronica Núñez     Signat María del Carmen Ferrer Torres” 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 13:00 horas, de 
la que se extiende el presente Acta que es firmada por la Alcaldesa-Presidenta y por mí, la 
Secretaria, que la certifico. 
 
 ANTE MÍ, 
 LA ALCALDESA LA SECRETARIA 


