
EL TENIENTE ALCALDE DELEGADO DEL AREA DE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Santiago Pizarro Simón

— o —

Num. 27164
Anunci d’adjudicació provisional del contracte de ‘Dotació d’energia

solar tèrmica per al complex esportiu Es Viver’. 

1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: AJUNTAMENT D’EIVISSA
b) Dependència que tramita l’expedient Negociat de Contractació.
c) Número d’expedient: 30/10

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: ‘Dotació d’energia solar tèrmica per al com-
plex esportiu Es Viver’. 

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Urgent. 
b) Procediment: Obert

4. Pressupost:

Cent noranta mil tres-cents noranta-set euros amb  setanta-un cèntims
(190.397,71 €) més IVA trenta-quatre mil dos-cents setanta-un euros amb cin-
quanta-nou cèntims (34.271,59 €) i que suposa un pressupost total de dos-cents
vint-i-quatre mil sis-cents seixanta-nou euros amb trenta cèntims (224.669,30 €)

5. Adjudicació provisional:

a) Data: 24 de novembre de 2010
b) Contractista: GASIFRED  SAC
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import: Cent vuitanta-nou mil nou-cents noranta-cinc euros amb sei-

xanta-tres cèntims (189.995,63 €), més lVA trenta-quatre mil cent noranta-nou
euros amb vint-i-un cèntims (34.199,21€), el que fa un preu total dos-cents vint-
i-quatre mil cent noranta-quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims (224.194,84
€).

Eivissa, 26 de novembre de 2010.
EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT DE L’ÀREA

D’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, Santiago Pizarro Simón

—————-

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de ‘Dotació d’energia
solar tèrmica per al complex esportiu Es Viver’. 

1. Entidad adjudicataria

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 30/10
2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: ‘Dotació d’energia solar tèrmica per al complex
esportiu Es Viver’. 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto

4. Presupuesto:

Ciento noventa mil trescientos noventa y siete euros con setenta y un cén-
timos (190.397,71 €) más IVA treinta y cuatro mil doscientos setenta y un euros
con cincuenta y nueve céntimos (34.271,59 €) y que supone un presupuesto total
de doscientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y nueve euros con treinta cén-
timos (224.669,30 €)

5. Adjudicación provisional:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2010
b) Contratista: GASIFRED SAC
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: ciento ochenta y nueve mil novecientos noventa y cinco euros

con sesenta y tres céntimos (189.995,63 €), más IVA de treinta y cuatro mil cien-

to noventa y nueve euros con veintiún céntimos (34.199,21 €), siendo el precio
total de doscientos veinticuatro mil ciento noventa y cuatro euros con ochenta y
cuatro céntimos (224.194,84 €).   

Eivissa, 26 de noviembre de 2010.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Santiago Pizarro Simón.

— o —

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Num. 27166
El Sr.Alcalde, el dia d’avui ha dictat el següent decret:

DECRET DE L’ALCALDIA

Un cop transcorregut el termini previst per a la presentació d’instàncies
per formar part en el concurs-oposició per a la selecció i provisió en propietat
d’una plaça encarregat/a d’activitats culturals , personal laboral de l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany, resolc:

Primer.- Aprovar la següent llista provisional d’ admesos i exclosos : 

ADMESOS

DNI NOM I LLINATGES
1 08849654-J Judith Romero Fernández.
2 41461794-Q Juan Antonio Marí Torres.
3 46950450-K Francisca Riera Escandell.
4 38867847-D Raimon Juncà Badia
5 41447879-Q Maria Felisa Palacios Prats
6 41455995-J Antoni Tur Torres
7 41440856-P Antoni Prats Tur 
8 41458558-T Susana Ribas Torres.
9 41454202-Z Xavier Rey Freixes 

EXCLOSOS

DNI NOM MOTIU EXCLUSIÓ

1 40994787-R Natalia Madirolas 
Garcia Base 2ª c,d,e) i/o Base 3ª, 2 a)

2 46953670-K José Juan Gómez Base 2ª c,d,e) i/o Base 3ª, 2 a)
3 46958823-E Josefina Ribas Marí Base 3ª, 2 a) i 2 b)
4 41448230-E Diana Bustamante 

Frias Base 2ª c,d,e) i/o Base 3ª, 2 a)
5 48350851-K Pilar Durá Yáñez Base 2ª c,d,e) i/o Base 3ª, 2 a)

Segon.- Convocar a les persones que es detallen a continuació a la prova de català, nivell
C, que es realitzaran al saló de plens de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, el
pròxim dia 15 de desembre de 2010, a les 10 hores:

1 08849654-J Judith Romero Fernández
2 38867847-D Raimon Juncà Badia

Tercer.- Nomenar el Tribunal que ha de qualificar les proves, que estarà
format pels següents funcionaris:

President: Diego Ponce Costa, nomenat per l’Ajuntament de Sant Antoni. 
Suplent: Àngel C. Navarro Sánchez, nomenat per l’Ajuntament de Sant

Antoni

Secretària: Margarita Torres Galera, nomenada per l’Ajuntament de Sant
Antoni

Suplent: Margarita Ribas Cardona, nomenada per l’Ajuntament de Sant
Antoni

Vocal: Francisca Ramón Ripoll, nomenada per l’Ajuntament de Sant
Antoni.

Suplent: Maria Bonet Costa, nomenada per l’Ajuntament de Sant Antoni.

Vocal: Neus Ruiz Oliver, nomenada per l’Ajuntament de Sant Antoni
Suplent: Carmen Fuster Ferrer, nomenada per l’Ajuntament de Sant

Antoni.

Vocal: Maria Antonia Costa Costa, nomenada pel Consell Insular
d’Eivissa.

Suplent: Maria Jesús Gómez Guasp, nomenada pel Consell Insular
d’Eivissa

Quart.- Les proves d’aptitud es realitzaran el primer exercici el dia 22 de
desembre de 2010 a les 8.300 hores, i el segon exercici el 13 de gener de 2010.
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Es poden presentar al·legacions contra aquesta resolució en el termini de
tres dies, des de la publicació d’aquesta resolució . Així mateix es publicarà a la
pàgina web www.santantoni.net, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde , José Sala Torres , a Sant Antoni de
Portmany , 1 de desembre de 2.010.

El Secretari L’ Alcalde.
Àngel C. Navarro Sánchez José Sala Torres’

— o —

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

Num. 27178
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària feta el dia 26 de novembre

de 2010, va aprovar la següent:

‘Convocatòria de concessió d’un màxim de 160 d’ajudes de 450,00 € cada
una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi
de Sant Josep de sa Talaia, que cursin estudis universitaris i cicles formatius de
grau superior durant el curs 2010-2011, a centres de fora de l’illa.

1. JUSTIFICACIÓ
1.1. L’illa d’Eivissa en conjunt i el nostre municipi de Sant Josep de sa

Talaia, en concret, presenten un dèficit important en nombre d’estudiants uni-
versitaris i de cicles formatius de grau superior.

1.2. El dèficit d’estudiants és degut, entre d’altres motius, a la dificultat i
sobreesforç, sobretot a nivell econòmic, que suposa per a les famílies tenir un
membre o més de la unitat familiar cursant una carrera universitària o un cicle
de grau formatiu fora de l’illa. Hem de tenir en compte que l’oferta de carreres
universitàries i cicles de grau superior que es poden cursar a Eivissa és absolu-
tament minsa. Aquest fet comporta que les famílies que tenen membres de la
unitat familiar estudiant fora de l’illa han de pagar les despeses acadèmiques
pròpies dels esmentats estudis i ,a més, transport i habitatge, la qual cosa supo-
sa una despesa addicional que altres estudiants que viuen a zones universitàries
no tenen.

1.3. L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia sap que un municipi, que
facilita i incentiva que els seus membres puguin arribar a nivells formatius supe-
riors, és un municipi ric perquè inverteix en cultura i en futur: en els futurs ges-
tors que tendrà la nostra societat.

1.4. És per aquest motiu que la Regidoria d’Educació i Cultura de
l’Ajuntament de Sant Josep convoca per al curs 2010/2011 un total de 160 aju-
des econòmiques de 450,00 € cada una que poden servir de complement i pro-
moció per als estudiants del municipi que cursin estudis universitaris o cicles
formatius de grau superior, fora de l’illa.

2. CONVOCATÒRIA I OBJECTE
2.1. La present convocatòria se sotmet a l’Ordenança general de subven-

cions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, aprovada definitivament pel
Ple de 25 de febrer de 2010 ( BOIB núm. 87, de 10-06-2010).

2.2. Aquesta convocatòria s’exposarà en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, i serà publicada al BOIB.

2.3. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport econòmic als estu-
diants del municipi que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau
superior fora de l’illa, durant el curs 2010-2011, mitjançant la convocatòria d’un
màxim de 160 ajudes de 450,00 € cada una. 

3. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA
La quantia màxima de les ajudes que es podrà concedir en aquesta con-

vocatòria és de 72.000,00 €, amb càrrec a la partida 324 480 17, condicionada
al pressupost de l’any 2011.

4. CONDICIONS GENERALS DEL SOL·LICITANTS
Podran acollir-se a aquesta convocatòria els estudiants empadronats al

municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursin estudis universitaris i cicles for-
matius de grau superior durant el curs 2010-2011 a centres de fora de l’illa, i que
compleixin els següents requisits:

a) Estar empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia abans de l’1
de gener de 2010.

b) Cursar els estudis esmentats a centres de fora de l’illa durant el curs
2010/2011.

c) Haver cursat estudis reglats durant el curs 2009-2010.
d) Haver aprovat durant el curs 2009-2010, com a mínim, la meitat dels

crèdits que correspondrien al curs complet corresponent. En cas d’estudiants
que s’hagin matriculat a assignatures de cursos diferents es farà la mitjana de
crèdits d’un curs dividint el total de crèdits dels estudis universitaris o cicle que
es cursi pels cursos en què estiguin distribuïts els esmentats estudis universita-
ris o cicle. 

e) Estar matriculat, com a mínim, de la meitat dels crèdits del curs que
s’està realitzant o de tots els crèdits que queden pendents per finalitzar els estu-
dis.

f) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat
social.

g) No trobar-se incurs en cap de les causes d’incompatibilitat i complir els
requisits que fixa l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

5. RÈGIM DE LES AJUDES
5.1. La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de

concurrència competitiva. Només podran obtenir subvenció aquells sol·licitants
que, reunint els requisits exigits, acompleixin les condicions assenyalades a la
base 4. 

5.2 En cas que les sol·licituds superin el nombre d’ajudes establertes, els
criteris de desempat seran els següents:

- S’exclouran de la convocatòria aquells estudiants de cicles formatius de
grau superior que no hagin aprovat durant el curs 2009-2010 el 100% dels crè-
dits que correspondrien al curs complet. 

Si així i tot les sol·licituds segueixen superant el nombre d’ajudes esta-
blertes:

- S’exclouran també de la convocatòria aquells estudiants matriculats
durant el curs 2010-2011 a cicles formatius de grau superior que puguin cursar-
se a Eivissa.

Si així i tot les sol·licituds segueixen superant el nombre d’ajudes esta-
blertes, els criteris de desempat que s’aplicaran a la resta de sol·licitants seran
els següents:

1r. Nota mitjana de les qualificacions del curs 2009-2010, que es valora-
ran de la següent manera depenent de la nota obtinguda:

Matrícula d’honor.............…………. 10 punts
Excel·lent...........................………… 9 punts
Notable.............................…………. 7.5 punts
Bé.....................................…………. 6.5 punts
Aprovat/apte.....................………… 5.5 punts
Suspens............................…………. 0.0 punts

Les assignatures, a les quals el sol·licitant no s’hagués presentat, es con-
sideraran com una assignatura més i es baremaran, per a la nota mitjana, com
una assignatura suspesa. 

Les assignatures o crèdits convalidats i adaptats no es tendran en compte
a cap efecte. 

2n. Família nombrosa o monoparental.......................... 1 punt
3r. Nombre de germans/germanes que cursin estudis universitaris o cicles formatius de
grau superior a centres de fora de l’illa.
Tres o més estudiants...................................………… 10 punts
Dos estudiants.................................................……… 8 punts
Un estudiant.....................................................…….. 6 punts

Un cop feta la valoració de les sol·licituds presentades per la Comissió
d’Avaluació, la Junta de Govern atorgarà, per ordre de puntuació, les ajudes als
beneficiaris amb més punts, segons els criteris de desempat. 

5.3. Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria són compatibles amb altres
ajuts efectuats per qualsevol altra administració pública o institució privada. 

5.4. Sol·licitud, termini de presentació i documentació.
5.4.1. Les instàncies es dirigiran a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant

Josep i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia o a les dependències municipals de Cala de Bou i Sant Jordi o en la
forma establerta en l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(LRJ-PAC).

En aquest cas s’haurà de passar avís per fax a la Secretaria de
l’Ajuntament (fax: 971 80 16 28) abans d’acabar el termini de presentació de
sol·licituds.

5.4.2. A més de la documentació i requisits, especificats a l’article 12 de
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia,
els sol·licitants de la subvenció hauran d’adjuntar a la sol·licitud la següent
documentació (originals o fotocòpies compulsades):

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa,
mitjançant fotocòpia del seu DNI .

b) Identificació de qui serà el beneficiari mitjançant fotocòpia del seu DNI
o NIF.

c) Declaració responsable d’estar empadronat al municipi de Sant Josep
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