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aplicable.
15. Infraccions i sancions
1. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establert en el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
2. L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions de l’establert en aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de
subvencions és la presidència del Consell Insular de Menorca, de conformitat
amb l’establert en l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 28 d’octubre, de consells insulars.
16. Altres disposicions
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En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
i per l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 i l’article 20,
apartats 1 i 4 O) del Text Refós pel que s’aprova la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març, aquest Consell Insular
estableix la taxa per la utilització de les instal·lacions esportives, que es regirà
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l’article 58 de dit Text.
Article 2n.- Fet imposable
Està determinat per la utilització de les distintes instal·lacions o serveis
existents al complex poliesportiu.
Article 3r.- Subjecte passiu

Recursos administratius:
Els acords del Consell Executiu pels quals s’aproven les bases i les convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptible d’interposar-hi recurs d’alçada davant la Comissió de
Govern del Consell insular de Menorca.

Són subjectes passius en concepte de contribuent, les persones físiques o
jurídiques o entitats a les que es refereix l’article 36 de la Llei general tributària
que utilitzin els distints serveis o instal·lacions del dit complex poliesportiu.

Normativa general aplicable:
En tot allò no previst expressament en aquestes bases regiran les disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen al Capítol II de la
Llei general tributària.

Annex I: Sol·licitud de participació en la convocatòria d’ajuts del CIM per
al foment de l’activitat ramadera a Menorca (any 2008) (veure pàgina web
www.cime.es)

Article 4t.- Responsables

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala el Capítol II de la Llei general tributària.
Article 5è.- Bonificacions

Annex II: Declaració responsable (veure pàgina web www.cime.es)
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Eivissa
Num. 15427
Aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes
per la utilització de les instal·lacions i Serveis del Complex
Esportiu d’Es Raspallar.
Es fa constar que el Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, sessió de
25 de juliol de 2008, aprovà la següent proposta d’acord:
Atès que les taxes del Complex Esportiu ‘Infanta Cristina’ no han set
actualitzades des del 2005 i en ús de les factultats concedides pels articles 133.2
i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora
de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15
al 19 i l’article 20, apartats 1 i 4 O) del Text Refós pel que s’aprova la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març,
aquesta Conselleria presenta la nova ordenança fiscal reguladora de taxes per la
utilització de les instal·lacions i serveis de dit complex esportiu.
Vist l’estudi econòmic dut a terme amb l’aplicació de noves taxes en les
activitats de les instal·lacions del Complex Esportiu ‘Infanta Cristina’ i ja que,
segons dit estudi, les despeses superen àmpliament als ingressos.

1.- Els usuaris que acreditin estar en possessió del títol de família nombrosa gaudiran d’una bonificació d’un 30% sobre la quota tributària.
2.- Els usuaris membres de la mateixa unitat familiar en nombre superior
a 2 gaudiran d’una bonificació d’un 25% sobre la quota tributària.
3.- Els usuaris inscrits en dos o més activitats contemplades en aquesta
ordenança fiscal gaudiran d’un 25% de bonificació sobre la quota tributària de
la segona activitat; d’un 30% sobre la tercera activitat, d’un 40% sobre la quarta i d’un 50% a partir de la quinta.
4.- No seran acumulables les bonificacions fiscals dels apartats 2n. i 3r. de
la present ordenança fiscal.
5.- El Consell Insular d’Eivissa i Formentera podrà subscriure convenis
amb institucions, clubs i federacions esportives amb la finalitat d’afavorir la
iniciació esportiva i la promoció d’activitats puntuals que redundin de l’interès
general, atorgant com a màxim una bonificació del 50% sobre la quota tributària.
6.- Les quotes amb descompte especial ja aplicat (3ª Edat, discapacitat...)
no són susceptibles d’aplicar altres bonificacions.
7.- Els usuaris en possessió del Carnet Jove gaudiran del 10% de bonificació sobre la quota tributària.
Article 6è.- Meritació
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en el que
el subjecte passiu s’inscriu per a la utilització dels diferents serveis i
instal·lacions dels pavellons poliesportius del Consell Insular.
Article 7è.- Quota tributària

Vist l’informe favorable de tresorería, de data 16 de juliol de 2008.
El Conseller que subscriu eleva al Ple la següent
PROPOSTA
Aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la utilització de les instal·lacions i Serveis del Complex Esportiu d’Es Raspallar,
segons el text que s’adjunta com annex I.
Annex I
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS DEL COMPLEX
POLIESPORTIU D’ES RASPALLAR. (PAVELLÓ INSULAR I PISCINA
INFANTA CRISTINA)
Article 1r.- Fonament i naturalesa

La quantia de les taxes regulades en aquesta Ordenança seran les figurades d’acord amb els següents epígrafs:
Per la utilització de les instal·lacions i serveis del pavelló poliesportiu
insular:
1) Gimnàstica i activitat física per a adults:
a) 2 dies setmanals, classes de 60.: 16 euros/mes i usuari.
b) 3 dies setmanals, classes de 60.: 22 euros/mes i usuari.
c) 2 dies setmanals, classes de 90.: 22 euros/mes i usuari.
d) 3 dies setmanals, classes de 90.: 30 euros/mes i usuari.
2) Entrenament i competició equips federats, segons categories:
a) Fins a cadet: 25 euros/mes x equip.
b) Juvenil: 35 euros/mes x equip.
c) Júnior: 40 euros/mes x equip.
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d) Sènior: 45 euros/mes x equip

PISTES POLIESPORTIVES EXTERIORS

3) Celebració de partits i torneigs amistosos:
a) 60 euros/partit.

a) Lloguer pistes: bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol
- Amb llum natural, 12 euros/hora
- Amb llum artificial, 15 euros/hora

4) Celebració d’espectacles esportius, o de qualsevol altra índole, sense
ànim lucratiu, no compresos a l’epígraf anterior: 50 euros.
5) Celebració d’espectacles esportius, artístics o de qualsevol altra índole,
amb caràcter lucratiu:
a) Tarifa fixa per a torneigs oficials: 400 euros
b) La resta: 1000.-€
Les despeses d’organització i muntatge seran a càrrec de l’organitzador,
així com la neteja i reposició de la instal·lació en el seu estat inicial.

b) Lloguer pistes per equips, clubs, federacions i altres organismes. Els
equips tindran dret a 4 dies d’entrenament a la setmana més els partits oficials
de les seves lligues regulars:
- Infantil i cadet, 20 euros/mes
- Juvenil, Júnior i Sènior, 30 euros/mes
GIMNÀS
a) Gimnàs de musculació amb professor
- 5 dies a la setmana, 40 euros/mes
- 3 dies a la setmana, 32 euros/mes
- 2 dies a la setmana, 25 euros/mes

6) Cursos i escoles esportives organitzades per Federacions i altres
Entitats sense ànim de lucre.
a) Dos dies setmanals: 12 euros x mes i usuari
b) Tres dies setmanals: 15 euros x mes i usuari
Per la utilització de les instal·lacions i serveis de les piscines del poliesportiu Es Raspallar:
PISCINES:
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b) Gimnàstica i manteniment. Lloguer del gimnàs amb fins lucratius, 8
euros/mes i usuari
c) Utilització del gimnàs per clubs, federacions i organitzacions reconegudes:
- 8 euros/ mes i usuari

a) Natació lliure per a adults d’un màxim de 45 minuts diaris:
- Mensual, 35 euros
- Trimestral, 85 euros
- Anual, 155 euros

SAUNA I JACUZZI
a) - Per 4 saunes/jacuzzi, 25 euros amb caducitat d’un any des d’el venciment

b) Bany lliure màxim 45 minuts (piscina coberta):
- Menors de 15 anys, 2,5 euros
- Majors de 15 anys, 4 euros
c) Cursos de natació:
- 5 dies a la setmana: 40 euros/mes
- 3 dies a la setmana: 32 euros/mes
- 2 dies a la setmana: 25 euros/mes
d) Pla de natació amb col·legis:
- 1 dia a la setmana, 40 euros per curs escolar.

b) - Per 8 saunes/jacuzzi, 40 euros amb caducitat d’un any des d’el venciment
c) - Per 12 saunes/jacuzzi, 50 euros amb caducitat d’un any des d’el venciment
d) - Per 1 sauna/jacuzzi passants per lliure, 8 euros
CARNET D’USUARI
a) - 1er carnet gratuït
b) – Successius per pèrdua, 10 euros/carnet
Article 8è.- Normes de gestió

e) Activitats aquàtiques tercera edat:
- 2 dies a la setmana amb monitor, 8 euros/mes
- 3 dies a la setmana amb monitor, 12 euros/mes
- 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres) sense monitor, 40 euros/trimestre
- 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres) sense monitor, 80 euros/any
f) Activitats aquàtiques per a discapacitats sense autonomia mòbil (amb
monitor):
- 3 dies a la setmana, 40 euros/trimestre
- 3 dies a la setmana, 80 euros/any
f.1) Activitats aquàtiques per a discapacitats amb autonomia mòbil
(sense monitor):
- 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres), 40 euros/trimestre
- 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres), 80 euros/any
g) Escoles internes:
Escola de natació de competició, 40 euros/mes
Natació sincronitzada, 40 euros/mes
Waterpolo, 40 euros/mes
Gimnàstiques aquàtiques i activitats similars, 35 euros/mes
h) Activitats i cursets:
-Lloguer de piscines sense caràcter lucratiu, cursos monitors, especialitats
de salvament i socorrisme, personal sanitari, 50 euros/jornada matí o tarda
-Activitats i cursets amb caràcter lucratiu, 150 euros/jornada matí o tarda

1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació de conformitat amb l’establert a l’article 27, paràgraf 1r. del Text Refós pel que s’aprova la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març.
2- Els subjectes passius estan obligats a practicar l’autoliquidació de les
taxes en l’imprès habilitat a l’efecte per l’Administració i abonar-la prèviament
en qualsevol entitat bancària dins dels primers 5 dies des de la sol·licitud de la
utilització de les instal·lacions esportives. En el cas de què no es presenti el resguard acreditatiu de l’ingrés bancari en les oficines de les instal·lacions esportives en el termini anteriorment mencionat, suposarà el desistiment per part de
l’usuari de la utilització de les instal·lacions.
3.- En els supòsits establerts a l’article 7è apartat -Piscines punt b) i punt
j) , apartat -Pistes poliesportives punt a), apartat -Sauna i Jacuzzi punt d) i apartat Carnet d’usuari punt b) de la present ordenança relativa a la utilització de les
instal·lacions i serveis del pavelló poliesportiu Es Raspallar, l’import de la taxa
podrà ser ingressat en el punt de caixa existent en les oficines de les
instal·lacions.
Article 9è.- Infraccions i sancions
En tot el relatiu a infraccions i les distintes qualificacions, així com les
sancions que a la mateixa corresponguin en cada cas, s’estarà a lo disposat als
articles 183 i concordants de la Llei general tributària.
Disposició Derogatòria

i) Utilització de la piscina per clubs, federacions i organitzacions reconegudes:
- 8 euros/ mes i usuari
j) Bany lliure (piscina descoberta):
- Majors de 15 anys, 4 euros/ màxim 45 minuts
- Menors de 15 anys, 2,5 euros/ màxim 45 minuts

Queda derogada la ordenança fiscal reguladora de la taxa d’us de les
Instal·lacions del complex des Raspallar publicada al BOIB nº 166 de 5 de
novembre de 2005.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació, regirà a par-
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tir del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
i un cop transcorregut el termini previst a l’article 17.4 del Text Refós pel que
s’aprova la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret
2/2004 de 5 de març i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expressa.
La Consellera Executiva del Departament de Política Social i Sanitaria,
Patricia Abascal Jiménez
Eivissa, 12 d’agost de 2008

—o—
Num. 15429
Edicte de publicació del Conveni de Col·laboració entre el
Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia en matèria de patrimoni cultural per a la dotació de personal a la torre de sa Sal Rossa.
De conformitat amb allò previst a l’art. 8 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, a continuació es fa públic el següent conveni núm. 125/08:
Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en matèria de patrimoni cultural per a
la dotació de personal a la torre de sa Sal Rossa.
A Eivissa, el 9 de juliol de 2008, a la seu del Consell Insular d’Eivissa
REUNITS
D’una banda, l’Hble. Sr. Miquel Ramon Juan, Conseller Executiu del
Departament de Política Territorial, en substitució de l’Hble. Sra. Margalida
Torres Planells, Consellera Executiva del Departament de Política Patrimonial i
Agrícola (Decret núm. 72 de 4 de juliol de 2008), actuant en nom i representació del Consell Insular d’Eivissa (en endavant CIE), en virtut del que disposa
l’art. 52.4 del Reglament orgànic del Consell Insular amb relació amb l’article
9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i en virtut del que disposa el Decret de Presidència núm. 370, d’11 d’octubre, d’organització del CIE
i determinació de les atribucions corresponents als seus diferents òrgans, al seu
punt tercer.
I d’altra, l’Il·lm. Sr. Josep Marí Ribas, Alcalde de l’Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia, actuant en nom i representació d’aquesta Institució, d’acord
amb el que disposa l’art. 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LBRL).
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest Conveni i
EXPOSEN
I - Que la Constitució Espanyola disposa, a l’art. 44, que els poders
públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual tothom té dret.
II - Així mateix, l’art. 46 de la Constitució disposa que els poders públics
garantiran la conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, qualsevol que
sigui el seu règim jurídic i la seva titularitat.
III - Que, d’altra banda, l’art. 22.3 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
del patrimoni històric de les Illes Balears (BOCAIB 29.12.1998) disposa que els
poders públics promouran, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la
consolidació i la millora dels béns integrats del patrimoni històric de titularitat
pública i privada.
IV - Que el Consell Insular d’Eivissa exerceix competències en matèria de
cultura i patrimoni històric en virtut de l’atribució efectuada per la Llei 6/1994,
de 13 de desembre.
V - Que l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LBRL), atribueix als consells insulars la facultat de promoure
les actuacions adients per satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
insular cooperant amb els ajuntaments del seu territori.
VI - Que tant l’art. 46 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, com l’art. 57 de la LBRL, estableixen la possibilitat que les administracions
signants puguin subscriure convenis o acords de cooperació per a l’assoliment
de finalitats comunes d’interès públic.
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VII - Que l’art. 34 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears, estableix, entre d’altres coses, que els propietaris,
titulars d’altres drets reals i posseïdors de béns immobles d’interès cultural estaran obligats a permetre la visita pública dels béns, almenys quatre dies al mes i
en dies i hores prèviament assenyalats.
VIII - Que la torre de sa Sal Rossa, propietat del Consell Insular d’Eivissa,
també anomenada torre des Carregador ja que es troba ubicada on hi havia l’antic carregador de sal, és una de les més emblemàtiques i visitades de l’illa
d’Eivissa. Està declarada bé d’interès cultural (BIC) amb la categoria de monument, inscrita en el Registre de béns d’interès cultural de la CAIB amb el núm.
7048-2-2-51-002513 i del Ministeri amb el núm. R-I-51-0008619. Torre sobre
la que recentment s’ha portat a terme la seua restauració recuperant la seua
monumentalitat.
IX - Que aquesta torre es troba al municipi de Sant Josep de sa Talaia i,
l’Ajuntament d’aquest municipi ha manifestat a sol·licitud d’aquest Consell
Insular la seua voluntat de col·laborar en la contractació de personal per tal de
vigilar i informar sobre la torre de sa Sal Rossa, així com establir un horari de
visites.
I en virtut de l’exposat, ambdues parts atorguen aquest Conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. És objecte del present conveni establir els termes i les condicions de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia en matèria de patrimoni cultural per a la dotació de personal
a la torre de sa Sal Rossa, també anomenada torre des Carregador, per realitzar
actuacions de vigilància i informació sobre aquest bé, així com per establir un
horari de visites.
SEGONA- A aquest efecte, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia durà
a terme les actuacions oportunes per contractar una persona del 15 de juliol al
15 d’octubre de 2008 (tres mesos) per a la prestació de serveis de vigilància i
informació a la torre de sa Sal Rossa. Aquesta persona haurà de complir l’horari estipulat per tal que l’esmentada torre pugui estar oberta al públic, de conformitat amb l’horari previst a la següent clàusula.
L’activitat objecte d’aquest conveni no implicarà l’establiment de cap
relació laboral de la persona finalment seleccionada per l’Ajuntament amb el
Consell Insular d’Eivissa.
TERCERA- L’horari d’obertura al públic:
- de dimarts a dissabte de 10 – 14 h
QUARTA- El Consell Insular d’Eivissa es compromet a prestar ajuda
financera a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a la contractació de la
persona assenyalada a la clàusula anterior, en la quantitat màxima de 3.600 €
(despeses del cost total de nòmines i seguretat social), amb càrrec a la partida
pressupostària 4531 46200, dels pressupostos de l’any 2008. En el cas que la
contractació s’efectuï amb posterioritat al dia 15 de juliol de 2008 la data d’acabament prevista pel dia 15 d’octubre es prorrogarà els dies necessaris fins que
compleixi els tres mesos de durada previstos.
El pagament de l’ajuda econòmica que atorgui el Consell Insular es realitzarà de la següent manera:
Quan l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia hagi acreditat degudament
davant la Corporació l’efectiva contractació de la persona vigilant prevista en
aquest Conveni, 1.800 €.
Una vegada justificat l’import anterior, en el termini màxim de 3 mesos,
mitjançant certificació del Secretari o Interventor de l’Ajuntament on consti que
l’ import total de les accions executades es troba en la fase comptable de reconeixement d’obligació (fase O), es pagaran els 1.800 € restants que es justificaran en el termini de 3 mesos.
En el supòsit que no es justifiquin les despeses objecte d’aquest conveni,
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia haurà de reintegrar al CIE les quantitats que l’esmentada Corporació li hagi abonat, així com en el cas que les despeses finalment executades resultin inferiors a l’aportació econòmica realitzada,
la quantitat sobrant haurà de reintegrar-se al CIE.
CINQUENA.- En compliment del que disposa l’article 11 de Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB 31.12.05), pel qual s’aprova el text refós

