A la ciutat d’Eivissa ,

De l’altra el Senyor José Juan Tur Cardona, el qual actua en nom i representació de
l’Ajuntament d’Eivissa, en virtut de delegació efectuada per la Junta de Govern Local
en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-u de desembre de dos mil quinze.

EXPOSEN
I. Que el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, d’ara en endavant Consorci, va
ser constituït amb data 28 de març 2001 com a entitat de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia amb les finalitats següents:

CONVENI

Rafael Ruiz González (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/12/2015
HASH: 54a77b4ea09e2f0f98d96df37d723bc1

D’una part, el Senyor Rafael Ruiz González, en qualitat de President del Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat, la representació del qual exerceix d’acord amb el
que disposen els articles 7.2 c) i 11.2 dels seus Estatuts fundacionals. Facultat per a
aquest acte per acord de la Junta Rectora del Consorci en sessió celebrada amb
caràcter ordinari el 20 de novembre de 2014.

Número : 2015-0057 Data : 23/12/2015

REUNITS

“1. Promoure i finançar l’execució d’obres, serveis i instal·lacions en general, com
també la construcció i l’establiment de mitjans adequats de transport i comunicacions
relacionats amb la declaració com a Patrimoni de la Humanitat.
2. Impulsar la coordinació de les inversions que projectin les administracions públiques
per a la realització de les obres, els serveis i les instal·lacions descrits.
3. Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la conservació del patrimoni
històric.”
II. Que una de les actuacions previstes al Pla Director de Murades és la Restauració
del Baluard de St. Jordi.
III. Tant el Consorci com l’Ajuntament consideren necessària la mencionada
restauració del baluard de Sant Jordi i el parapet de la cortina de muralla existent entre
els baluards de sant Jordi i Sant Bernat. Aquesta intervenció és important per
l'adequada conservació del Patrimoni Històric municipal i en concrete del recinte
emmurallat d'Eivissa.
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Jose Juan Tur Cardona (1 de 2)
Regidor
Data Signatura: 23/12/2015
HASH: d4a93431fde98133e8977dfe2c4d60f6

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE
LA HUMANITAT I L’AJUNTAMENT D’EVISSA PER DUR A TERME EL PROJECTE
DE RESTAURACIÓ DEL BALUARD ST JORDI

IV. Aquest projecte es va presentar per part de l’Ajuntament d’Eivissa a la
convocatòria del Ministeri de Foment, a les ajudes per actuacions de conservació o
enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol, amb càrrec als recursos procedents de
les obres públiques finançades pel Ministeri de Foment i per les Entitats del sector
públic dependents o vinculades sent beneficiari d’una ajuda per import de 277.929,96
€ segona consta en la resolució provisional de data 29 de juliol de 2015.
A fi de que es duguin a terme les obres de restauració del Baluard de Sant Jordi, les
parts sotasignants acorden col·laborar amb el financament de les obres mitjançant el
present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents:

Primera. El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat aportarà fins a la quantitat de
124.983,87 per a finançar la contractació de les obres de rehabilitació del Baluart St.
Jordi. El cost total del projecte és de 402.913,83 €

Tercera. El lliurament de l'esmentada quantia es farà efectiu en el termini màxim de
dos mesos des del requeriment de pagament per part de l'Ajuntament d'Eivissa en el
que s'aportarà al Consorci còpia acarada del pagament efectuat.
Quarta. Aquest conveni serà vigent des de la seua signatura fins a la completa
execució de les obligacions contretes per les parts signants.

CONVENI

Segona. En el cas en que el cost de les actuacions acreditat sigui inferior al cost
previst en aquest conveni, l’aportació del Consorci serà reduïda en la mateixa
proporció.

Número : 2015-0057 Data : 23/12/2015

CLÀUSULES

PEL CONSORCI EIVISSA PATRIMONI
DE LA HUMANITAT

PER L'AJUNTAMENT D'EIVISSA
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I perquè consti i tengui els efectes oportuns, en prova de conformitat, les
parts signen aquest document en dos exemplars i a un sol efecte en el lloc i data
indicats a l’encapçalament.

