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Bases  de  la  convocatòria  del  Consell  Insular  d'Eivissa  per  a  la  selecció  i  la
realització dels Cursos d’Artesania tradicional per a l’any 2022-2023

1. Objecte convocatòria

L’objecte d’aquestes bases és regular el termini  de presentació de les sol·licituds,  els
requisits  de  participació,  els  criteris  d’admissió  de  l’alumnat  i  la  programació  i  el
desenvolupament dels cursos d’artesania tradicional que ofereix gratuïtament el Consell
Insular d’Eivissa.

Aquestes  formacions  s’emmarquen  dins  de  les  accions  de  promoció  de  l’artesania
desenvolupades pel Departament de Promoció Econòmica i Empresarial,  i  Cooperació
Municipal amb l’objectiu promocionar l'artesania i els productes artesanals i fomentar la
competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes a través de
l'organització dels cursos d'artesania tradicional.

La inscripció als cursos d’artesania tradicional oferts pel Consell Insular d’Eivissa suposa
l'acceptació de les presents bases.

Correspon al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
resoldre  els  aspectes  i  les  incidències  que  puguin  sorgir  sobre  l'aplicació  d'aquestes
bases o sobre els casos que no hi estiguin previstos.

2. Oferta i programació dels cursos

El  Consell  Insular  d’Eivissa oferta els  següents cursos d’artesania  tradicional,  que es
realitzaran des del 2 de novembre de 2022 fins al 23 de maig de 2022 amb el calendari,
durada  i  l’horari  següents,  així  com  l’associació  artesanal  encarregada  de  la  seva
impartició: 

 Curs d’espart picat (60 hores) màxim 10 alumnes: Dissabtes, de 10.30 a 12.30
hores a la seu de l’Associació Cultural i Artesanal Eivissenca Eines i Feines de C/
de Lleó 8, 1r Pis – Eivissa. 

 Curs d’elaboració de capells de floc (72 hores) màxim 15 alumnes:  Dimarts, de
17.00 a 20.00 hores a la  seu de l’Associació  Cultural  Colla  Sa Bodega de C/
d’Extremadura 21 – Eivissa.

 Curs de confecció d’indumentària tradicional  d’home (72 hores) màxim 15
alumnes: Divendres, de 17.00 a 20.00 hores a la seu de l’Associació Cultural Colla
Sa Bodega de C/ d’Extremadura 21 – Eivissa.

 Curs de confecció de mantó tradicional (60 hores) màxim 12 alumnes: Dijous,
de 16.00 a 19.00 hores a la seu de l’Associació Artesanal de Portmany al centre
polivalent Ses Alameres – Sant Antoni de Portmany.

 Curs d’espardenyes (100 hores) màxim 10 alumnes: Dimarts, de 17.00 a 20.00
hores a la  seu de l’Associació  Artesanal  de Portmany al  centre polivalent  Ses
Alameres – Sant Antoni de Portmany.

 Curs d’elaboració de cistellons (50 hores) màxim 10 alumnes:  Dimecres, de
17.00 a 19.00 hores a la seu de l’Associació Artesanal de Portmany al centre



polivalent Ses Alameres – Sant Antoni de Portmany.

Serà necessari rebre un mínim de 8 sol·licituds de participació per cada grup per tal de
dur endavant la realització dels  cursos oferts.  El cursos són gratuïts i  el  material  l’ha
d’aportar la persona assistent al curs.

3. Persones destinatàries i requisits de participació

El Consell  Insular  d’Eivissa impulsa aquests cursos d’artesania tradicional  per ampliar
l’oferta de persones artesanes residents a Eivissa i poder seguir mantenint i transmetent
la tradició artesanal pròpia de l'illa. 

Són  cursos  dirigits  a  persones  que  vulguin  iniciar-se  o  perfeccionar  els  seus
coneixements  en  relació  amb  l’artesania  tradicional  eivissenca,  concretament  en
l'elaboració d'espardenyes, de capells de floc, en la confecció de mantons tradicionals o
en la d’indumentària eivissenca d’home, i en oficis derivats de l’ús de fibres naturals com
l’elaboració de cistellons o altres objectes amb espart picat. 

Per participar en els cursos d’artesania tradicional, les persones interessades hauran de
complir els requisits següents:

a) Ser major d'edat.
b) Ser resident a l’illa d’Eivissa.

Així  mateix,  en  tots  els  cursos  oferts,  anirà  a  càrrec  de  cada  l’alumne,  el  material
necessari per al seguiment del curs. 

4. Sol·licitud d’inscripció i documentació

El termini per presentar la sol·licitud d’inscripció als cursos oferts és de cinc dies hàbils:
des del dilluns 10 d’octubre al dilluns 17 d’octubre de 2022, ambdós inclosos. 

Aquestes  bases  es  publicaran  a  la  Seu  Electrònica  del  Consell  Insular  d'Eivissa
(https://seu.conselldeivissa.es) i també se’n farà difusió per altres mitjans de comunicació.

Les persones interessades hauran de presentar davant  el  Consell  Insular  d’Eivissa la
sol·licitud  d’inscripció  (model  Annex  I  de  les  presents  bases),  juntament  amb  la
documentació complementària següent: 

a) Fotocòpia del document d’identitat (DNI/NIE), passaport, permís de residència i
de treball corresponent o document equivalent.
b) Certificat de residència a l’illa d’Eivissa.

La inscripció es podrà presentar de forma presencial a l’Oficina en Matèria de Registre
del Consell Insular d'Eivissa, ubicat a l'avinguda d’Espanya, 49, d'Eivissa, o bé de forma
telemàtica  a  la  Seu  Electrònica  del  Consell  Insular  d'Eivissa
(https://seu.conselldeivissa.es), i a més en les formes recollides a l'article 16.4 de la Llei
39/2015,  d'1  d'octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques.

5. Admissió de l’alumnat

Els criteris que es seguiran per admetre l’alumnat seran els següents:
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a) S’admetran les sol·licituds d’inscripció per ordre d’entrada, fins a completar el
nombre total de places ofertes per a cada curs. Es tendran en compte sempre la data i
l’hora del registre de la sol·licitud com a referència.

b) Es limitarà  un màxim de dos cursos per  persona sol·licitant.  Únicament  es
permetrà el realitzar-ne un nombre major de dos, en el cas que quedessin vacants en la
realització del tercer curs.

Una vegada finalitzat el  procés d’inscripció,  el Departament de Promoció Econòmica i
Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa,  com a òrgan gestor,
aprovarà  i  farà  pública  a  la  Seu  Electrònica  del  Consell  Insular  d'Eivissa
(https://seu.conselldeivissa.es), en el termini màxim de cinc dies hàbils, la llista definitiva
de persones admeses a cada un dels cursos oferts.

La  llista  de  persones  no  admeses  també es  publicarà  al  tauler  d'anuncis  de  la  Seu
Electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es).

Les  persones  no  admeses  d’aquesta  llista  que  compleixin  amb  els  requisits  de
participació conformaran la llista d'espera, la qual servirà per cobrir les possibles vacants
que es puguin produir fins a completar el nombre total de places ofertes per a cada curs.

En el cas que amb les sol·licituds presentades en termini, no s'omplin les places ofertes
es podran tenir en compte les sol·licituds que s'hagin presentat fora del termini establert,
sempre que compleixin els requisits de participació.

6. Renúncies

Les  persones  admeses  que  renunciïn  al  curs  ho  hauran  de  comunicar  per  escrit  al
Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell
Insular, com a mínim, dos dies hàbils abans d'iniciar-se l'activitat docent. Les renúncies
s'hauran d'enviar a l'adreça electrònica dep.industria@conselldeivissa.es.

7. Funcionament i assistència als cursos

Els cursos es desenvoluparan de forma presencial als espais propis de cadascuna de les
associacions d’artesania tradicional d’Eivissa que imparteixen els cursos. 

L'assistència als cursos serà obligatòria, exceptuant les absències justificades per escrit i
de forma documentada següents: 

a) Per malaltia o assistència mèdica. 
b) Viatges fora de l’illa. 
c) Altres situacions assimilades. 

En  qualsevol  cas,  la  justificació  de  l’absència  restarà  a  criteri  i  consideració  del
Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell
Insular d'Eivissa.

Per  tal  de  dur  el  control  d’assistència,  els/les  alumnes  hauran  de  signar  al  full
d’assistència  la  seua  participació  a  cada  sessió  i  davant  la  persona  responsable  de
l’activitat formativa (Annex II).
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Serà  causa  d'exclusió  del  curs  falsificar  la  signatura  o  signar  per  una  altra  persona.
L'exclusió també es farà extensiva a la persona autora de la falsificació.

Davant una inassistència continuada i superior al 10 % del total de les hores lectives del
curs, l’alumne/a en qüestió es donarà de baixa i la seua plaça quedarà vacant per cobrir
amb les persones inscrites no admeses inicialment i que estiguin en llista d’espera. 

Les persones en llista d’espera es podran incorporar als cursos, una vegada començada
l'activitat docent, sempre que d'acord amb el calendari dels cursos puguin complir amb
l’assistència mínima establerta per obtenir un diploma acreditatiu. 

No obstant això, per tot l’anterior i en cas de no poder dur a terme el calendari lectiu
plantejat per causes de força major i alienes a les persones responsables de l’activitat
formativa,  es  podran  modificar  els  dies  i  les  hores  lectives  de  cada  un  dels  cursos,
consensuant-ho amb l’alumnat sempre que sigui possible. 

El  Consell  Insular  d'Eivissa  emetrà  un  diploma  de  participació  a  aquells  alumnes
l’assistència dels quals hagi estat entre un 50 % i 80 % de les hores lectives totals del
curs, tenint en compte, a més, les consideracions que pugui fer la persona responsable
de l’activitat formativa sobre cada alumne/a.

I  per  a aquells  alumnes que tenguin  una assistència  de més del  80 % de les hores
lectives totals  del  curs,  el  Consell  Insular  d'Eivissa emetrà un diploma d’aprofitament,
tenint en compte, a més, les consideracions i les valoracions de l’aprofitament de cada
alumne/a que pugui fer la persona responsable de l’activitat formativa.

8. Impugnació de les bases i reclamacions administratives

Una vegada publicades les presents bases i la convocatòria, només es poden modificar
amb subjecció estricta a les normes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.



ANNEX I

Sol·licitud d’inscripció als Cursos d’Artesania Tradicional 2022 - 2023

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i llinatges: _________________________________________________________

DNI / NIE: _____________________

Adreça (a efectes de notificació): __________________________________________

Localitat: __________________________________ Codi postal: _________________

Província: ____________________________ Telèfon: _________________________

Correu electrònic: _______________________________________________________

EXPÒS QUE SOL·LICIT LA INSCRIPCIÓ AL CURS DE: 

CURSOS IMPARTITS PER L’ASSOCIACIÓ CULTURAL SA COLLA SA BODEGA – Seu
Associació Carrer Extremadura núm. 21:

__CURS DE CAPELLS DE FLOC (72 HORES) DIMARTS DE 17H A 20H

__CURS DE ROBA TRADICIONAL HOME (72 HORES) DIVENDRES DE 17 A 20H

CURSOS  IMPARTITS  PER  L’ASSOCIACIÓ  ARTESANAL  DE  PORTMANY  –  Centre
polivalent Ses Alameres – Sant Antoni de Portmany:

--- CURS DE MANTONS (60 HORES) DIJOUS DE 16H A 19H

--- CURS D’ESPARDENYES TRADICIONALS (100 H) DIMARTS DE 17 A 20H

--- CURS DE CISTELLONS (50 H) DIMECRES DE 17 A 19H

CURS IMPARTIT PER L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I ARTESANAL EIVISSENCA EINES I
FEINES – Carrer Lleó 8, Eivissa:

--- CURS D’ESPART PICAT (60 HORES) DISSABTE DE 10:30 H A 12:30H

Eivissa, ______ d_____________________ de 20__

(Signatura persona sol·licitant)

DOCUMENTS ADJUNTS:

a) Fotocòpia del document d’identitat (DNI/NIE), passaport, permís de residència i de
treball corresponent o document equivalent.

b) Certificat de residència a l’illa d’Eivissa.



POLÍTICA DE PRIVADESA
De conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en relació amb la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (DOUE 4-05-
2016),  i  a la resta de legislació vigent  en aquesta matèria,  us informam que les dades de caràcter  personal  que ens
proporcioneu a través d'aquesta convocatòria s'incorporaran al fitxer de titularitat del Consell Insular d'Eivissa i a registres
d’alumnes  dels  cursos  d’artesania  tradicional,  es  posaran  a  disposició  de  l’Associació  Cultural  Colla  Sa  Bodega,  es
comunicaran per emetre els diplomes dels cursos, i no podran fer-se servir per a cap altra finalitat diferent a l’exercici dels
cursos de formació de artesania tradicional.
Les  persones  titulars  de  les  dades  objecte  de  tractament  podran  exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,  portabilitat,
cancel·lació i oposició (https://seu.conselldeivissa.es) dirigint escrit, de forma electrònica o presencial, segons correspongui,
al Consell Insular d'Eivissa, av. d'Espanya, 49, 07800 Eivissa. Així mateix, tenen el dret a presentar reclamació davant
l'autoritat de control.

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

https://seu.conselldeivissa.es/


ANNEX II

FULL DE CONTROL D’ASSISTÈNCIA

ASSOCIACIÓ:                                                                  

CURS DE:                                                                          

PROFESSOR/A:                                                               

MES:                                                                                    

NOM I LLINATGES: DIA: SIGNATURA:

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            


	DOCUMENTS ADJUNTS:

