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Matrícula: IB-5839-DF
Data: 08/04/11 Hora: 12:56
Via: C-731-PK. 4.200
Precepte infringit: Art. 140.1.6 i 102.3 de la LOTT; Art. 197.1.6 i 157 del ROTT.
Precepte sancionador: Art. 143.1.i de la LOTT y Art. 201.1.i del ROTT
Sanció: 4.601 €
Últim domicili: Carrer Cosme Vidal Llancer s/n, 07800-Eivissa
Data d’Inici de l’expedient: 27/02/12
Núm. expedient: 39/2012-1740
Denunciant: Policia local del Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Denunciat: J.L.M.A. (Y-0085234-X)
Matrícula: 7191-CCK
Data: 04/06/11 Hora: 03:00
Via: C/ Soledat amb C/ Lepant
Precepte infringit: Art. 140.1.9, 47 i 90 de la LOTT; Art. 41, 109 i 123 del ROTT.
Precepte sancionador: Art. 143.1.i de la LOTT y Art. 201.1.i del ROTT
Sanció: 6.000 €
Últim domicili: C/ Pedro Matutes Noguera, 19-2º pta. 415, 07800-Eivissa
Data d’Inici de l’expedient: 27/02/12
Núm. expedient: 40/2012-1740
Denunciant: Policia Local de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Denunciat: V.M.N. (Y-1075966-V)
Matrícula: IB-5202-DH
Data: 14/06/11 Hora: 1:30
Via: Avinguda de Portmany núm. 6
Precepte infringit: Art. 140.1.9, 47 i 90 de la LOTT; Art. 41, 109 i 123 del ROTT.
Precepte sancionador: Art. 143.1.i de la LOTT y Art. 201.1.i del ROTT
Sanció: 6.000 €
Últim domicili: Avgda. Pere Matutes Noguera, ed. Galàxia, 3-apto 215, 07800-Eivissa
Data d’Inici de l’expedient: 27/02/12
Núm. expedient: 41/2012-1740
Denunciant: Guardia Civil de Trànsit
Denunciat: M.A (X-6420928-H)
Matrícula: 6184-BVJ
Data: 18/06/11 Hora: 7:30
Via: C-731-PK. 11,100
Precepte infringit: Art. 140.1.9, 47 i 90 de la LOTT; Art. 41, 109 i 123 del ROTT.
Precepte sancionador: Art. 143.1.i de la LOTT y Art. 201.1.i del ROTT
Sanció: 6.000 €
Últim domicili: C/ General Prim, 12-3, 07820-Sant Antoni de Portmany, Eivissa
Data d’Inici de l’expedient: 27/02/12
Núm. expedient: 42/2012-1740
Denunciant: Policia Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa talaia
Denunciat: T.J.D. (Y-1670569-R)
Matrícula: VIEQS882
Data: 07/05/11 Hora: 3:16
Via: Carrer Murtra davant de l’Hotel Garbi
Precepte infringit: Art. 140.1.9, 47 i 90 de la LOTT; Art. 41, 109 i 123 del ROTT.
Precepte sancionador: Art. 143.1.i de la LOTT y Art. 201.1.i del ROTT
Sanció: 6.000 €
Últim domicili: Pla de Vila 14, pis 2 porta B, 07800-Eivissa
Data d’Inici de l’expedient: 06/03/12
Núm. expedient: 43/2012-1740
Denunciant: Policia Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa talaia
Denunciat: K.G.G. (251482618)
Matrícula: CH1886-AK
Data: 27/06/11 Hora: 2:40
Via: Platja d’en Bossa
Precepte infringit: Art. 140.1.9, 47 i 90 de la LOTT; Art. 41, 109 i 123 del ROTT.
Precepte sancionador: Art. 143.1.i de la LOTT y Art. 201.1.i del ROTT
Sanció: 6.000 €
Últim domicili: C/ Alcolea, 34-Po2, porta 3, 08014-Barcelona
Data d’Inici de l’expedient: 06/03/12
Núm. expedient: 48/2012-1740
Denunciant: Policia Local de l’Ajuntament de Sant Josep de sa talaia
Denunciat: G.M. (X-6748480-G)
Matrícula: 5362-GBY
Data: 30/05/11 Hora: 2:40
Via: C/ Platja d’en Bossa davant Granja Dunes
Precepte infringit: Art. 140.1.9, 47 i 90 de la LOTT; Art. 41, 109 i 123 del ROTT.
Precepte sancionador: Art. 143.1.i de la LOTT y Art. 201.1.i del ROTT
Sanció: 6.000 €
Últim domicili: C/ San Juan núm. 22, 07800-Eivissa
Data d’Inici de l’expedient: 08/03/12
Núm. expedient: 51/2012-1740
Denunciant: Guardia Civil de Trànsit
Denunciat: L.M.J (X-3019149-P)
Matrícula: 1218-FTP
Data: 19/06/11 Hora: 2:49
Via: C-731-PK. 6,500
Precepte infringit: Art. 140.1.9, 47 i 90 de la LOTT; Art. 41, 109 i 123 del ROTT.
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Precepte sancionador: Art. 143.1.i de la LOTT y Art. 201.1.i del ROTT
Sanció: 6.000 €
Últim domicili: C/ Juan Planells, 11-1º, 07800-Eivissa
Data d’Inici de l’expedient: 12/03/12
Núm. expedient: 52/2012-1740
Denunciant: Guardia Civil de Trànsit
Denunciat: GESTORA DE TRANSPORTES ISLEÑOS, SL (B57011140)
Matrícula: 2349-DJM
Data: 08/04/11 Hora: 11:30
Via: C-731-PK. 4.200
Precepte infringit: Art. 140.17.1 i 54 de la LOTT; Art. 197.17.1 i 48 del ROTT.
Precepte sancionador: Art. 143.1.h de la LOTT y Art. 201.1.h del ROTT
Sanció: 3.301 €
Últim domicili: C/ Ciudad Jardín 1, Puig den Valls, 07819-Santa Eulària des Riu, Eivissa
Data d’Inici de l’expedient: 12/03/12

L’Instructor dels expedients sancionadors,
Agustín Goerlich López
Eivissa, de 18 d’abril de 2012

—o—
Num. 8388
Actes administratius del Departament de Sanitat i Benestar
Social no notificats
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de diferents actes administratius dictats per la consellera executiva del
Departament de Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d’Eivissa, i atès
que no hi ha constància als referits expedients de la recepció per la persona/es
interessada/des, d’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, pel present anunci es posa en coneixement de
la persona/es que s’indica a continuació els referits actes administratius. Així
mateix en virtut del previst a l’article 61 de l’esmentada Llei 30/92, de 26 de
novembre, es comunica que disposa/en d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, per comparèixer al
Departament de Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d’Eivissa, situat a
l’avinguda Espanya núm. 49, del terme municipal d’Eivissa, a efectes de ser
notificats del contingut íntegre de l’acte administratiu dictat:
Expedient de Protecció de menors núm. 112/2007.
Acte administratiu: Notificació de Resolució de la Consellera Executiva
del Departament núm. 2012000021, de 6 de febrer de 2012.
Interessat: Passaport núm. SG 87.167.
Eivissa, 23 d’abril de 2012.
El President,
Vicent Serra Ferrer.

—o—
Num. 8391
Bases per a la concessió d’ajudes per al manteniment de centres
de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa per a l’any 2012.
Justificació
La importància de l’esport va ser recollida en el conjunt de principis rectors de la política social i econòmica de la Constitució Espanyola, i en aquest
sentit l’article 43.3 estableix que els poders públics fomentaran l’educació física i l’esport, i facilitaran l’adequada utilització del lleure.
Per la seva banda, la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes
Balears ja en la seua exposició de motius destaca que ‘L’esport, entès com l’expressió de l’activitat física, reglada o no, és un bé per a la societat i cal tenir-ne
cura, potenciar-lo i possibilitar que tota la ciutadania de les Illes tingui opcions
de practicar-lo, de forma individual o formant part de les diferents i necessàries
organitzacions esportives que el gestionen i que són igualment valorades i
necessàries en la societat.’
Així mateix, el seu article 3 diu que ‘ L’activitat física i l’esport són funcions socials que contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de
les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.’
I el seu article 11.k estableix que una de les competències dels consells
insulars és: ‘Establir la programació i el desenvolupament dels sistemes d’iniciació tecnicoesportiva dels i de les esportistes i els seguiments mèdics i cientí-
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fics corresponents.
A l’any 2004 el Consell d’Eivissa juntament amb l’Escola Balear de
l’Esport varen iniciar un programa de centres de seguiment esportiu amb les
delegacions federatives eivissenques que fins ara a aconseguit millorar sobre
manera el nivell tècnic dels esportistes.
Ambdues institucions volen continuar amb el manteniment d’aquest programa ja que consideren que és una de les millors maneres d’aconseguir esportistes de màxim nivell nacional.
Per tot això, el Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el seu Departament
d’Esports i Joventut, vol ajudar amb el manteniment d’aquests centres de seguiment esportiu amb aquesta convocatòria d’ajudes.
1.- Objecte de la convocatòria.
1.1.-L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajudes econòmiques dirigides a federacions esportives de les Illes Balears per al manteniment
de centres de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa durant l’any 2012.
1.2.- Es concediran, com a màxim, un total de 9 ajudes.
1.3.- Cada federació esportiva podrà presentar una única sol·licitud d’ajuda econòmica.
1.4.- El projecte de centre de seguiment esportiu ha d’acomplir els requisits i organització de l’annex I d’aquestes bases.
1.5.-No serà necessari que la sol·licitud sigui prèvia a la realització de
l’activitat per a la qual es demana l’ajuda.
1.6.- Queden fora d’aquesta convocatòria els centres de tecnificació
esportiva
2.- Dotació econòmica
Per a les ajudes objecte d’aquesta convocatòria es destinarà la quantitat
màxima de setenta i tres mil euros (73.000 euros), amb càrrec a la partida 23
3410 48900 de l’exercici pressupostari de l’any 2012, i que figura al Pla
Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa per l’any 2012.
L’ajuda màxima per beneficiari no podrà superar la quantitat de 20.000
euros, podent aconseguir el 100% de la quantitat sol·licitada.
3.- Beneficiaris.
3.1.- Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de
les illes Balears, amb delegació esportiva a l’illa d’Eivissa, inscrites legalment
al registre corresponent del Govern de les Illes Balears i que compleixin els
següents requisits:
- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
- No trobar-se sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en relació amb
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
- No tenir deutes amb el Consell Insular d’Eivissa.
3.2.- Queden fora d’aquesta convocatòria les federacions esportives de les
illes Balears que no estiguin integrades a la corresponents federacions esportives espanyoles.
4.- Terminis i lloc de presentació de les sol·licituds.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals
des de l’endemà de la data publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General del Consell Insular
d’Eivissa (avinguda d’Espanya núm. 49, planta baixa) o en qualsevol de les
formes establertes a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.
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nible,etc.
- Informe del delegat federatiu on indiqui l’antigüetat del centre de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa.
- Informe del delegat federatiu on indiqui els resultats esportius aconseguits pels esportistes que han integrat el centres de seguiment esportiu durant el
tres darrers anys.
- Informe del delegat federatiu on indiqui els resultats esportius aconseguits pels esportistes que integraran el centre de seguiment esportiu durant l’any
2012.
- Declaració responsable del representant de l’entitat de que no es troba
sotmesa a cap supòsit de prohibició per ser beneficiari de subvencions establertes a l’article 10 de Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005 en relació a l’article 13 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions.
- Còpia dels Estatuts de la corresponent federació, inscrits al Registre
d’Associacions Esportives de les Illes Balears, així com còpia del CIF de l’entitat, pel supòsit que aquestes dates no constin al Consell Insular d’Eivissa, o bé
s’hagi realitzat alguna modificació.
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria del
Consell Insular d’Eivissa, la qual es pot descarregar a la pàgina Web del Consell
Insular d’Eivissa (www.conselldeivissa.es)
5.3.1.- En el cas, que la sol·licitud d’ajuda sigui inferior a 3000 euros s’ha
de presentar:
a.- Una declaració expressa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat i la hisenda del Consell
Insular d’Eivissa.
b.- Una declaració expressa d’estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions davant la Seguretat Social.
Aquestes declaracions es realitzaran de conformitat al previst a l’Annex
III de les presents bases.
5.3.2.- En el cas que la sol·licitud d’ajuda sigui superior a 3000 euros s’ha
de presentar:
a.- Certificat acreditatiu de no tenir deutes amb el Consell Insular
d’Eivissa.
b.- Certificat expedit per l’Agència Tributaria de l’Estat que acrediti que
l’entitat sol·licitant està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries.
c.- Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que
acrediti que l’entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
Per l’obtenció d’aquestos certificats es pot autoritzar al Consell Insular
d’Eivissa a sol·licitar-lo d’ofici, complimentant i signant el previst a l’Annex IV,
V I VI.
6.- Règim dels ajuts
6.1.- La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de
concurrència competitiva.
6.2.- Els ajuts no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en exercicis
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
6.3.- Els ajuts concedits per aquesta convocatòria són compatibles amb
altra ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol altra
Administració, ens públic o privat, nacional o de la Unió Europea o d’organismes internacionals. En cap cas, la suma total dels ajuts percebuts podrà ser superior al cost total de l’activitat subvencionada. A tal efecte, el sol·licitant/beneficiari haurà de comunicar al Consell Insular d’Eivissa la sol·licitud o obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.
7.- Termini per a l’esmena d’errors.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits o manca alguna documentació, es requerirà a la persona interessada, perquè en el termini de 10 dies ho
esmení i se li advertirà que, en el cas de no fer-ho, es considerarà desistida en la
seua sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71.1 de la LRJPAC.

5.- Sol·licitud i documentació necessària.
5.1.- Les sol·licituds es formularan mitjançant el model d’instància que
figura a l’annex II d’aquesta convocatòria, degudament emplenat.
5.2.- L’imprès de sol·licitud anirà acompanyat de la documentació
següent:
- Memòria del projecte de centre de seguiment esportiu a desenvolupar
durant l’any 2012 que inclourà els objectius aconseguir, gestió, esportistes,
equip tècnic, metodologia, pressupost, calendari, instal·lacions, material dispo-

8.- Instrucció, resolució i notificació.
8.1.-El Departament d’Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa
serà el competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds.
8.2.- Es crea una comissió avaluadora a la qual correspondrà, estudiar,
avaluar les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració establerts, i emetre informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta
de resolució.
La comissió avaluadora actuarà d’acord amb allò que disposa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu
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comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el Decret Legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions,i el Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La comissió avaluadora estarà constituïda per: president:Hble. Sr. Rafael
Triguero Costa, Conseller Executiu del Departament d’Esports i Joventut, substitut:Hble Sr.Alex Minchiotti Fàbregas, Conseller Executiu del Departament
d’Economia i Hisenda; secretari: Sra. Lourdes Ferrer Ripoll, substitut: Toni
Riera Buforn, vocal: Ricardo Gómez Romero, substitut Antonio Roig Serra,
Vocal: Cesar Ramos Sánchez, substitut Antonio Suñer Torres, vocal Santiago
Camarero Gómez, substitut Antonio Marí Marí.
8.3. L’òrgan competent per resoldre aquestes ajudes és el Consell
Executiu del Consell Insular d’Eivissa a proposta del Conseller Executiu
d’Esports i Joventut.
.8.4.- L’expedient es resoldrà en un termini màxim de 3 mesos des de la
finalització del període de presentació de les sol·licituds; transcorregut aquest
termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, la petició s’ha d’entendre
desestimada.
8.5.- La notificació de la resolució s’ha de fer de fer amb les exigències i
en la forma prevista en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
Punt 9.- Criteris per a la concessió de les ajudes.
9.1.- Els ajuts es concediran d’acord amb els següents criteris a qualificar
per la Comissió avaluadora:
A.- Resultats aconseguits en els tres darrers anys per esportistes que han
estat integrats als centres de seguiment esportiu:
Per cada esportista entre els tres primers del món:
Per cada esportista entre el 4t y el 8è en Ct. del Mon:
Per cada esportista entre els 3 primers en Cts. d’Europa:
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10 punts
8 punts
7 punts

Per cada esportista entre el 4t i el 8è en Cts. d’Europa:
5 punts
Per cada esportista campió d’Espanya:
6 punts
Per cada esportista subcampió d’Espanya:
5 punts
Per cada esportista tercer d’Espanya:
4 punts
Per cada esportista entre el 4t i el 8è d’Espanya:
1 punt
Per cada esportista que s’hagi integrat a un centre de
tecnificació o d’alt rendiment:
4 punts
Per cada esportista que hagi estat seleccionat amb l’equip
nacional per a la participació en campionats internacionals: 3 punts
Per cada esportista que hagi estat becat en un centre de tecnificació
(CTD) o centre especialitzat en tecnificació esportiva (CETD):2 punts
Serà comptabilitzat el millor resultat de cada esportista, i el màxim de
punts d’aquest apartat és de 20.
B.- Resultats aconseguits pels esportistes integrants dels centres de seguiment per a l’any 2012:
- Per cada esportista entre els tres primers del campionat del mon:
10 punts.
- Per cada esportista entre la quarta i vuitena posició del campionat del mon:
8 punts.
-Per cada esportista entre els tres primers del campionat d’Europa:
7 punts
- Per cada esportista entre la quarta i vuitena posició del campionat d’Europa:
5 punts.
- Per cada esportista campió d’Espanya:
6 punts.
- Per cada esportista subcampió d’Espanya:
5 punts.
- Per cada esportista tercer d’Espanya:
4 punts.
- Per cada esportista que hagi estat becat en un centre d’alt rendiment (CAR): 4 punts.
- Per cada esportista que hagi estat seleccionat amb l’equip nacional:
3 punts.
- Per cada esportista que hagi estat seleccionat per participat als campionats
del mon o campionats d’Europa:
3 punts.
- Per cada esportista que hagi estat becat a un centre de tecnificació (CED)
o centre especialitzat en tecnificació esportiva (CETD):
2 punts.

Serà comptabilitzat el millor resultat de cada esportista, i el màxim de
punts d’aquest apartat és de 15 punts.
C.- Formació dels tècnics:
Per cada tècnic amb titulació de llicenciat en ciències de l’activitat física
(o INEF) o tècnic amb titulació màxima esportiva del seu esport:
3 punts.
Per cada tècnic amb titulació de nivell II del seu esport:
1 punt.

Serà comptabilitzada la millor titulació de cada tècnic, i el màxim de punts
d’aquest apartat és de 7.
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D.- Antigüetat del centre:
Per cada any d’existència del centre de seguiment que hagi estat
baix el control i supervisió de l’Escola Balear de l’esport o
del Consell d’Eivissa:

1punt.

El màxim de punts d’aquest apartat és de 7 .
E.- Esports olímpics:
Si l’esport del qual es proposa realitzar un centre de seguiment esportiu
és olímpic:
2 punts.

F.- Programa tècnic:
Es valorarà la qualitat i contingut del programa tècnic a desenvolupar.
El màxim de punts d’aquest apartat és de 15 punts.
9.2.- Es donarà ajuda a les nou entitats que obtinguin les majors puntuacions, sempre que obtinguin una puntuació mínima de 20 punts.
9.3.- La Comissió Avaluadora estudiarà totes les sol·licituds presentades i
establirà una puntuació per a cada sol·licitud tenint en compte els límits i
mínims establerts al present apartat nou.
Amb la quantitat econòmica es dividirà entre la suma total dels punts (del
mateix apartat) dels sol·licitants; d’aquesta divisió sortirà una quantitat per punt,
la qual serà multiplicada pels punts de cada sol·licitant i així es determinarà l’ajuda corresponent a cada sol·licitud.
9.4.- La Comissió estarà autoritzada per resoldre els dubtes que es presentin i per adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés previst
aquestes bases.
10.- Recursos.
La resolució de concessió o denegació de la sol·licitud no esgota la via
administrativa i es podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió de
Govern del Insular d’Eivissa en el termini d’un mes a partir de la recepció de la
notificació, de conformitat amb el previst a l’article 22.2 de la Llei 8/2000 de 27
d’octubre, de Consells Insulars en relació amb l’article 147.1 del Reglament
Orgànic del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm.136 de 18-09-2010) i articles
114 i 115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú.
11.-Comissió tècnica esportiva
11.1.- Hi haurà igualment una comissió tècnica esportiva integrada per:
President: Hble. Sr. Rafael Triguero Costa, Conseller Executiu del
Departament d’Esports i Joventut.
Secretari: Sr. Ricardo Gómez Romero, tècnic superior d’esports del
Consell d’Eivissa.
Vocals:
Sr. Javier Bonet Salva, llicenciat en Educació física.
Sr. Cesar Ramos Sánchez, metge del gabinet de medicina esportiva del
Consell insular.
Sr. Santiago Camarero Gómez, coordinador piscina Es Raspallar.
Sr. Juan José Serra, gerent d’esports de l’ajuntament de Sta Eulària des
Riu.
Sr. Carlos Morillo Prats, psicòleg.
Aquesta Comissió Tècnica funcionarà d’acord amb allò previst la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació al funcionament
dels òrgans col·legiats.
11.2.- Són funcions d’aquesta comissió:
- Realitzar el seguiment i control de l’activitat subvencionada que es realitza als centres de seguiment esportius que hagin obtingut l’ajut econòmica. ·metre els informes necessaris per a la realització del pagament per part del
Consell d’Eivissa.
- Resoldre qualsevol situació excepcional dels esportistes que integren els
diferents centres de seguiment esportiu.
12.- Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses directament relacionades amb l’activitat subvencionada:
-Personal tècnic.
-Desplaçaments per participar en concentracions esportives o competicions que no siguin campionats del Món, d’Europa, d’Espanya o de Balears:
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transports, allotjament i manutenció.
-Roba esportiva o material necessàri per al desenvolupant dels entrenaments al centre de seguiment.
-Lloguer d’instal·lacions esportives.
-Assegurançes.
-Despeses metges
- Quotes d’inscripció a competicions esportives.
No son subvencionables:
-Les despeses en actes protocolaris o de representació.
- Les despeses corrents pròpies de la federació esportiva corresponent.
13- Justificació i pagament dels ajuts.
13.1.-Per al pagament de l’ajuda econòmica s’ha d’haver realitzat l’activitat objecte de la subvenció.
Per acreditar aquest motiu es podrà presentar:
- Declaració responsable del President de la federació Balear corresponent
de que una vegada abonada la subvenció serà destinada al pagament de les factures presentades per a la justificació de l’ajuda concedida.
- Memòria de l’actuació realitzada.
- Informe favorable de la comissió tècnica esportiva regulada al punt 11
d’aquestes bases
- Factures de despeses realitzades.
- Nòmines de personal contractat.
- Rebuts de pòlisses d’assegurança.
- Rebuts de lloguer d’instal·lacions públiques.
- Costs de la seguretat social dels treballadors (models TC1 i TC2)
13.2.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària i al
número de compte bancari que consti a la sol·licitud de transferència bancària
per a pagaments de la tresoreria del Consell Insular d’Eivissa.
13.4.- El total acreditat ha de ser igual o superior a l’import total de l’ajuda concedida.
13.5.- La justificació de l’ajuda s’haurà de realitzar abans del dia 15 de
novembre de 2012.
13.6.- Les factures, nòmines i/o rebuts presentats per justificar les ajudes
rebudes han d’estar emeses dins de l’any 2012.
13.7.- El Departament d’Esports i Joventut adjuntarà el corresponent
informe tècnic.
14.- Verificació i control
Les persones beneficiàries de les ajudes quedaran en general sotmeses al
règim d’obligacions, intervencions i sancions que estableixen la Llei estatal
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i altra normativa que hi sigui d’aplicació.
15.- Règim jurídic
Aquesta convocatòria es regirà per les disposicions contingudes a les
seues bases. Supletòriament seran d’aplicació la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de règim jurídic i procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la resta de normativa que sigui
d’aplicació.
16. – Publicació i entrada en vigor
Aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat.

ANNEX I
REQUISITS I ORGANITZACIÓ DELS CENTRES DE SEGUIMENT
ESPORTIU-ANY 2012
1.- Introducció.
El centres de seguiment esportiu (a partir d’ara CSE) han d’estar dirigits
als esportistes, que en els seus clubs, comencen a destacar i encara no tenen el
nivell suficient per a integrar-se en centres de tecnificació, especialitzats o d’alt
rendiment.
Dins d’aquests CSE els esportistes disposaran mitjans per a formar-se, per
a entrenar i una major supervisió mèdica. El seus tècnics, igualment, podran
millorar el seu nivell formatiu mitjançant la realització de cursos de perfeccionament o reciclatge.
2.- Objectius.
-Formar esportistes per a que puguin accedir a centres de tecnificació o
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d’alt rendiment.
-Millorar el nivell tècnic dels entrenadors.
3.- Esportistes.
3.1.- Podran formar part dels centres de seguiment els esportistes que
compleixin els requisits següents:
-Ser menor de 18 anys
-Ser resident en l’illa d’Eivissa amb un mínim d’antiguitat de 2 anys.
-Complir els criteris tècnics que determini el director de cada CSE. Els
esportistes seleccionats han de tenir, com a mínim, la qualitat esportiva suficient
per poder participar en el campionat d’Espanya corresponent a la seua categoria.
3.2.- Excepcionalment, podran integrar-se aquells esportistes que per la
seua projecció esportiva el director tècnic del CSE corresponent cregui convenient, prèvia presentació d’una sol·licitud i informe a la comissió tècnica de
seguiment que haurà d’acceptar la seua inclusió.
3.3.- No podran formar part dels CSE aquells esportistes que complint
amb els criteris del punt 3.1 estiguin integrats a qualsevol altre centre de tecnificació, seguiment o alt rendiment.
3.4.- Tots els esportistes dels CSE hauran de fer totes les proves fisioterapèutiques, mediques i psicològiques que, en el seu cas, determini la comissió
tècnica de seguiment.
4.- Entrenadors.
4.1.- El director tècnic de cada CSE ha de tenir el títol de llicenciat en
ciències de l’activitat física i esport (INEF) o la màxima titulació tècnica de
l’esport corresponent.
4.2.- La falta de la titulació requerida podrà ser suplida per un certificat
federatiu on s’indiqui que el director tècnic té una experiència igual o superior
a 10 anys com a tècnic de l’esport corresponent.
4.3.- Tots els entrenadors hauran de tenir la titulació oficial requerida en
la seua especialitat per treballar com a tècnics dins dels centres de seguiment.
4.4.- Hauran de participar en aquelles activitats que la comissió tècnica de
seguiment els sol·liciti.
5.- Criteris de selecció per a la integració d’esportistes en els CSE.
5.1.- Els criteris de selecció dels centres serán determinats per cada director tècnic d’acord al punt 3.
5.2.- El nombre màxim d’esportistes per cada centre de seguiment serà de
12.
5.3.- El director tècnic podrà disposar d’un grup d’esportistes que no complint els criteris de selecció entrenin amb els esportistes del centre i així ajudin
a la millora dels integrants en els centres. Aquests esportistes no tindran dret als
beneficis de pertànyer als centres de seguiment esportiu.
6.- Coordinador del CSE
Hi haurà un coordinador esportiu, la seva labor serà coordinar i supervisar als CSE.
7.- Distribució del pressupost.
7.1.- Cada centre de seguiment realitzarà un pressupost tenint en conta les
següents qüestions:
7.1.1.- Cada pressupost estarà integrat per una relació d’ingressos i despeses. Tots dos han de ser iguals.
7.1.2.- Les despeses hauran d’estar dividits en tres apartats:
-Participació en competicions
-Honoraris dels tècnics
-Formació tècnica.
7.1.3.- Els honoraris dels entrenadors no podran superar el 40% del pressupost presentat, ni de l’ajuda rebuda.
7.1.4.- Les competicions seran aquelles que serveixin per a preparar la
futura participació en competicions oficials.
7.1.5.- Queden excloses la participació en competicions oficials de campionats d’Europa, d’Espanya i de Balears.
7.1.6.- En l’apartat de formació es podran incloure concentracions.
7.1.7.- En l’apartat de formació no es pot incloure l’obtenció de titulacions oficials, únicament reciclatge i/o perfeccionament.
8.- Serveis metges.
8.1.- Els integrants dels CSE disposaran gratuïtament del servei del gabinet de medicina esportiva del Consell Insular.
8.2.- Els integrants dels CSE hauran de realitzar, com a mínim, una revisió metge anual.
8.3.- El responsable del gabinet de medicina esportiva del Consell Insular
d’Eivissa establirà un protocol d’actuació per a l’ús dels seus serveis metges,
prèvia aprovació de la comissió tècnica de seguiment.
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ANNEX II
SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA PER AL MANTENIMENT DE
CENTRES DE SEGUIMENT ESPORTIU A L’ILLA D’EIVISSA PER A
l’ANY 2012
A - Dades de l’entitat sol·licitant
Nom: __________________________________________________________________
NIF: ________________ domicili: __________________________________________
Localitat: _________________________________ telèfon: ______________________
Correu electrònic: ________________________________________________________
B - Dades del delegat federatiu de l’entitat sol·licitant
1r llinatge: __________________________ 2n llinatge: _________________________
Nom: ____________________________________ DNI _________________________
C - Concepte per al qual se sol·licita ajuda:
( ) Manteniment centre de seguiment de ______________________________________
D - Documentació que s’adjunta
( ) Informe del delegat federatiu de l’entitat corresponent on indiqui l’antiguitat del centre
de seguiment esportiu a l’illa d’Eivissa.
( ) Informe del delegat federatiu de l’entitat corresponent on indiqui els resultats esportius
aconseguits pels esportistes participants el centres de seguiment esportiu durant el tres
darrers anys.
( ) Informe del delegat federatiu on indiqui els resultats esportius aconseguits pels
esportistes que integraran el centre de seguiment esportiu durant l’any 2012.
( ) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria del Consell Insular
d’Eivissa pel supòsit que aquestes dates no constin al Consell Insular d’Eivissa (es pot
descarregar a la pàgina Web www.conselldeivissa.es)
Per a sol·licituds de menys de 3000 euros:
( ) Declaració responsable del secretari de la federació sol·licitant de que l’entitat no està
sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions, d’estar al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la hisenda estatal, la hisenda
autonòmica, la Seguretat Social i davant la tresoreria del Consell Insular d’Eivissa i de la
Seguretat social (annex III)
Per a sol·licituds de mes de 3000 euros:
( ) Declaració del Secretari de la Federació sol·licitant no està sotmesa a cap dels supòsits
de prohibició per ser beneficiari de subvencions, (annex IV)
( ) Declaració expressa de que l’entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les
obligacions tributaries davant l’administració de l’Estat i la hisenda del Consell Insular
d’Eivissa (annex V)
( ) Declaració expressa de que l’entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les
seues obligacions davant la Seguretat Social (annex VI)
Eivissa, _________ d _______________________ de 2012

03-05-2012

55

Altres despeses: _________________________________________________________
TOTAL: _______________________________________________________________
Ajuda sol·licitada al Consell Insular: __________________________ euros
Ingressos = Despeses
SIGNATURA DEL DELEGAT

ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./la Sra. ____________________________________________________________
amb DNI núm. _____________________ com a delegat a Eivissa de la federació
_____________________________________________________________________
DECLARO
Primer.- Que no estic sotmès/sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari/beneficiària de les subvencions públiques recollides en l’art.10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions en relació amb l’article 13 de la Llei 38/2003 general de
subvencions.
Segon.- Que estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant la hisenda
estatal, la hisenda autonòmica, la Seguretat Social i davant la Tresoreria del Consell Insular
d’Eivissa, d’acord amb el previst a l’article 24.4 del Reglament de la Llei general de subvencions 38/2003.
Signatura
Eivissa, _________ d _______________________ de 2012.

ANNEX IV
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./la Sra. __________________________________________________________ amb
DNI núm. __________________ en nom i representació_____________________
DECLARO
Primer.- Que no estic sotmès/sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari/beneficiària de les subvencions públiques recollides en l’art.10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions en relació amb l’article 13 de la Llei 38/2003 general de
subvencions.
Signatura
Eivissa, ________ d ________________________ de 2012.

HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

ANNEX V
MEMÒRIA ESPORTIVA DEL CENTRE DE SEGUIMENT ESPORTIU DE
______________________________________________________________________
Objectius esportius
Organització i gestió
Metodologia de treball
Nom dels esportistes i resultats esportius
Nom de l’equip tècnic i titulació
Calendari
Instal·lacions
Material disponible
Pressupost:
Ingressos:
Sol·licitud d’ajuda al Consell Insular d’Eivissa: ________________________________
Aportació d’altres institucions públiques: _____________________________________
Aportacions privades: _____________________________________________________
Donacions/publicitat: _____________________________________________________
Altres aportacions: _______________________________________________________
TOTAL: _______________________________________________________________
Despeses
Allotjaments/manutencions: ________________________________________________
Desplaçaments: __________________________________________________________
Direcció tècnica: _________________________________________________________
Honoraris dels tècnics: ____________________________________________________
Honoraris del psicòleg: ___________________________________________________

Declaració expressa sobre obligacions tributàries i autorització de sol·licitud de dades fiscals
Nom i llinatges: _________________________________________________________
DNI: _______________ Com a president de l’entitat: ___________________________
CIF: ______________________________________
-Declaro expressament a l’òrgan instructor que l’entitat que representa està al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració tributària estatal i davant
la hisenda del Consell Insular d’Eivissa.
( ) Autoritzo l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat.
( ) No autoritzo l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat, i em
compromet a adjuntar-la a la sol·licitud de l’ajut.
____________________, _____ d ____________________ de 2012
[signatura de la persona representant legal]

ANNEX VI
Declaració expressa sobre obligacions amb la seguretat social
Nom i llinatges: _________________________________________________________
DNI: _________________ Com a president de l’entitat: _________________________
CIF: _________________________________________________
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-Declaro expressament a l’òrgan instructor que l’entitat que representa està al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
( ) Autoritzo l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
( ) No autoritzo l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, i em compromet a adjuntar-la a la sol·licitud de l’ajut.
____________________, _____ d ____________________ de 2012
[signatura de la persona representant legal]

Eivissa, 25 d’abril de 2012
El Conseller Executiu del Departament d’Esports i Joventut
Rafel Triguero Costa

—o—
Num. 8394
Anunci expocició publica compte general 2011
De conformitat amb el que estableix l’article 212.3 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel R.D. 2/2004 de 5 de març i presentat el Compte General del Consell Insular d’Eivissa relatiu a l’exercici 2011,
aquest queda exposat al públic juntament amb els expedients, justificants i dictàmens de la Comissió de Comptes al departament d’intervenció, per termini de
quinze dies i vuit més, a fi de que les persones interessades puguin presentar les
reclamacions i observacions que estimin oportunes.
Eivissa, a 26.04.2012
El Conseller d’Economía i Hisenda,
Alex Minchiotti Fábregas

—o—
Num. 8396
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits suplement
/crèdit extraordinari 1/2012 amb càrrec a romanent de tresoreria
per despeses generals del Consell d’Eivissa.
Aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular d’Eivissa en data
27.04.2012, l’expedient de modificació de crèdits suplement / crèdit extraordinari 1/2012, amb càrrec a romanent de tresoreria per despeses generals, del
Consell Insular d’Eivissa, queda exposat al públic a les oficines del Consell
Insular per un termini de 15 dies de conformitat amb el que estableix l’article
38.2 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril i l’article 177.2 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març.
Finalitzat el termini d’exposició pública, si no es presenten reclamacions
en temps i forma s’entendrà definitivament aprovat l’expedient d’acord amb
l’article 169.1 de l’esmenta’t Reial Decret 2/2004 de 5 de març.
Eivissa, 27 d’abril de 2012.
El Conseller d’Economía i Hisenda
Alex Minchiotti Fábregas

—o—

Formentera
Num. 8225
Bases per a la convocatòria de subvencions diirigides a cases
regionals, associacions d’immigrants i altres associacions sense
ànim de lucre, a l’illa de Formentera, per l’any 2012.
La Junta de Govern Local del Consell Insular de Formentera en sessió
ordinària celebrada el 22 de març de 2012, aprovà las Bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d’immigrants i altres
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associacions sense ànim de lucre, a l’illa de Formentera, per a l’any 2012 que a
continuació es transcriu
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A CASES REGIONALS, ASSOCIACIONS D’IMMIGRANTS I ALTRES
ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, A L’ILLA DE FORMENTERA,
PER L’ANY 2012.
1.- Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria establir i regular les bases que han de
regir les subvencions per a l’any 2012 en matèria d’immigració dirigides a cases
regionals, associacions d’immigrants o qualsevol altre associació sense ànim de
lucre, radicades a Formentera, que duguin a terme activitats relacionades amb
la immigració o que s’adrecin a aquest col·lectiu amb la finalitat de promoure el
desenvolupament de programes i actuacions que afavoreixin l’acolliment i integració de persones immigrades.
Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva amb
la finalitat de promoure el desenvolupament de programes i actuacions que contribueixin afavoreixin l’acolliment i integració de persones immigrades a l’àmbit de l’illa de Formentera.
2.- Consignació pressupostària
El pressupost global destinat als ajuts d’aquesta convocatòria és de 14.000
euros (catorze mil euros) amb càrrec a la partida 2012 / 1 / 231 / 480.00 / 01 dels
pressupostos generals del Consell Insular de Formentera per a l’any 2012.
3.- Requisits generals i criteris objectius que han de regir l’atorgament de
la subvenció.
Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquesta convocatòria les
associacions sense ànim de lucre que reuneixin els següents requisits:
-Tenir seu o delegació permanent i activa a l’Illa de Formentera.
-Estar legalment constituïdes i registrades al registre d’associacions de la
Comunitat Autònoma corresponent, així com al registre d’associacions municipal.
- Disposar de l’estructura i capacitat suficient per garantir el compliment
de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.
- No haver rebut cap altra subvenció del Consell Insular de Formentera,
ni tenir firmat algun conveni amb aquesta Corporació, durant l’any 2012, pels
mateixos conceptes.
- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la
Comunitat Autònoma, amb el Consell Insular de Formentera i amb la Seguretat
Social.
- Acreditar davant l’autoritat administrativa que no s’incorre en cap de les
circumstàncies que estableix l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, , pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes
Balears. , o efectuar una declaració amb aquesta finalitat.
- Dur a terme activitats relacionades amb la immigració o que s’adrecin a
aquest col·lectiu. Aquest requisit s’entén acreditat, quan aquesta característica
figura en els estatuts de l’entitat com a finalitat o activitat institucional, o quan
aquestes activitats s’hagin desenvolupat dins els dos anys anteriors a la data de
publicació de la convocatòria de subvencions.
4.- Activitats objecte de subvenció i import de la mateixa
Seran objecte de subvenció les activitats, actuacions i programes que es
duguin a terme entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 2012 adreçades a afavorir l’acolliment i la integració de les persones immigrades a Formentera. Els fets
subvencionables seran:
- L’organització i celebració d’activitats pròpies de les festes patronals,
regionals i nacionals.
- Activitats que promoguin l’acollida, orientació i la integració del
col·lectiu immigrant a l’Illa de Formentera.
- Programes que tinguin com objecte principal la sensibilització de la
població en general sobre la lluita contra el racisme i la xenofòbia.
- Actuacions adreçades a la formació lingüística de les persones immigrades en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears.
- Foment de la formació professional per a persones immigrades.
- Activitats que promoguin la integració dels menors estrangers en el sistema educatiu.
No seran conceptes subvencionables, amb caràcter general:

