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Conveni de col.laboració entre el Consell lnsular d'Eivissa iel Bisbat d'Eivissa per a la
protecció, la restauració ¡la conservacló de diferents elements patrimonials gestionats del
Bisbat d'Eivissa, any 2020
Parts
Vicent Marí Torres, com a president del Consell lnsular d'Eivissa, nomenat en sessió plenária
d'aquesta institució de dia 5 de jul¡ol de 2019, en representació del Consell lnsular d'Eivissa (d'ara
endavant, Consell), amb el NIF S07330018 idomicili a l'av¡nguda d'Espanya,49, 07800 Eivissa, i
de conformitat amb el que d¡sposen l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells
insulars, i l'article 52 del Reglament orgánic del Consell lnsular d'Eivissa.
Vicent Ribas Prats, com a administrador diocesá del Bisbat d'Eivissa, nomenat en data 4 de febrer
de 2020, com s'acredita mitjangant certificat expedit pel secretari canceller del Bisbat d'E¡v¡ssa de
data 2 de juny de 2O2O, actuant en representació del B¡sbat d'E¡vissa, amb NIF R0700026H i amb
seu a la Casa de l'Església, c. de Pere Francés 12, 2n, d'Eivissa.

Antecedents

l. La Constitució Espanyola disposa, a I'arl. 44, que els poders públics promouran i tutelaran
I'accés a la cultura, a la qual tothom té dret. Mentre que a l'article 46 disposa que els poders
públics garant¡ran la conservació i promouran I'enriquiment del patrimon¡ históric, cultural, i artístic
dels pobles d'Espanya i dels béns que I'integren, sigui quin sigui el seu régim jurÍdic i la seua
titularitat.

ll. El Consell lnsular d'Eivissa té competénc¡a prdpies en el tenitori de l'illa d'Eivissa en matéria de
patrimoni históric i de cultura, en virtut de l'article 70.6 i 18, respectivament, de la Llei orgánica
112007, de 28 de febrer, de reforma de I'Estatut d'Autonomia de les llles Balears, que exerceix des

de l'atribució competenc¡al efectuada per la Lle¡ 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució

de

competéncies als consells insulars en matér¡a de patrimoni históric, de promoció sociocultural,
d'animació sociocultural, de dipósit legal de llibres ¡ d'esports, (BoCAlB núm. 159, de 29-12-94), a
través del seu Departament de Cultura, Educació i Patrimoni en virtut de I'apartat tercer del Decret
de Presidéncia núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidéncia núm. 2019000471, de
data 1O-7-2019, d'estructura del govern del Consell lnsular d'Eivissa i creació de departaments, i
del Decret de Presidéncia núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les
atribucions corresponents als d¡ferents órgans del Consell lnsular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 509-2020).

lll. L'Església católica gestiona nombrosos béns integrants del patrimon¡ históric icultural de l'¡lla
d'Eivissa, entre els quals hi ha les esglésies de Sant Mateu, Sant Josep, Sant Jordi, Sant Antoni,
Sant Miquel iSanta Eulária, a més de les de Santa Maria (Catedral d'Eivissa) ide Sant Pere (el
Convent), a la ciutat d'Eivissa. Les esmentades esglésies són un exemple immillorable
d'arquitectura religiosa que no només cal conseryar sinó també difondre, per tenir coneixement de
l'heréncia cultural i poder acced¡r als béns patrimon¡als que són testimoni de la história de l'¡lla
d'Eivissa.

lV En el context del

patrimon¡ cultural eivissenc, les esglésies ocupen, sense dubte, un dels llocs
més destacats. Són el punt de referéncia visual de la major part dels pobles de l'illa; no es tracta
sols, peró, d'una v¡sualització exterior, ja que l'interior de les esglésies guarda sovent obres d'art
¡mportants, algunes d'elles cabdals ¡, en definitiva, la seua organitzac¡ó arquitectón¡ca il'ambient
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que se'n desprén en són una part inseparable essenc¡al.
V. Lart¡cle 4 de la Lle¡ '1211998, de 21 de desembre, del patr¡moni históric de les llles Balears,
estableix que l'Església católica, gestiona una part molt important del patrimoni h¡stóric, haurá de
vetlar per la protecció, la conservació i la difus¡ó d'aquest patrimon¡ i, amb aquesta finalitat, haurá
de col.laborar amb les diverses administracions públiques de les llles Balears.

Vl. Les esglésies de Santa Eulária ide Sant Mateu són els elements centrals dels seus respectius
conjunts histórics, declarats béns d'interés cultural (BlC) en data 29 de marg de 1996, el conjunt
históric de Sant Mateu d'Albarca, i en data 20112102 el de Sante Eulária des Riu.
Vll. Al fons pictóric de I'església de Sant Domingo, actual parróquia de Sant Pere, ubicada a Dalt
Vila (Eivissa) existeix un lleng dedicat a la Mare de Déu de Grácia o del Patrocini (oli sobre lleng
de cánem de 180 cm x 210 cm), que prové de I'església de I'Hosp¡talet, també a Dalt Vila. Aquesta
obra, d'autor anónim, és d'origen ¡ncert, peró a les fonts consultades es menciona I'existéncia d'un
retaule amb aquesta advocació, i és a principi del segle Xvlll quan es menciona que a l'altar major
de l'Hospitalet existeix un quadre representant a la Mare de Déu de Grácia. Aquesta obra es troba
en estat molt deteriorat, la qual cosa impede¡x la seua reubicació per a una m¡llor conservació.

Vlll. Es voluntat d'ambdues inst¡tucions que aquests elements (església de Santa Eulária, església
de Sant Mateu i el seu entom i el lleng dedicat a la Mare de Déu de Grácia o del Patrocini) estiguin
ben conservats per tal que tothom pugui gaudir d'aquest patrimon¡ históric i cultural en les millors
condicions possibles.
lX. A aquests efectes, al Pressupost del Consell lnsular d'Eivissa per a 2020 (aprovació definitiva
publicada al BOIB núm. 8, de l8-01-20) i al Pla estratég¡c de subvencions per als anys 202c-2O22
(aprovat per acord del Consell Executiu en data 7 de febrer de 2020 i publicat al BOIB núm. 20, de
15-02-20), es va preveure una subvenció nominativa anual al Bisbat d'Eivissa, per import de
80.000 € de l'aplicació pressupostária 3360 78902, per millorar el patrimoni eclesiestic. Així
mateix, a l'expedient consta la retenció de créd¡t núm. 2/2020000005560, de data 16 d'octubre de
2020, que dota de crédit suf¡cient ¡ adequat, de l'aplicació pressupostária 3360 78902, per dur a
terme aquest conveni.

X. Amb dates 26 de febrer i 14 d'agost de 2O2O es va reunir la Com¡ssió Mifa Par¡tária Consell
lnsular d'Eivissa i Bisbat ¡ es varen decidir els elements sobre els quals s'intervendria i serien
objecte d'aquest conveni.
2O2O (RGE 2020029112) i 18 de desembre de 2018 (RGE
2020029361), va tenir entrada en el Registre General del Consell la documentació següent:

Xl. En data 16 de desemb¡e de

a,l Sol'l¡citud d'ajuda económica per import de

78.322,75€ iofici de tramesa de la documentació.

b) Declaració responsable sobre él compliment de les condicions establertes a la llei general de
subvencions per poder ser beneficiari de I'ajuda i autor¡tzació al Consell per demanar els certificats
d'estar al corrent de les obligacions tribut¿r¡es i amb la Seguretat Social.
c) Certif¡cat que reconeix que el Bisbat está exempt de tributar per lVA.
d) Memória de les intervencions a realitzar, objecte d'aquest conveni.

e) Documentac¡ó justificativa de la despesa .ia real¡tzada en les ¡ntervenc¡ons objecte de conveni
(documents de la despesa ijustif¡cant del pagament) per import de 16.558,07 €.
f) Liquidació provisional d'ingressos i despeses per les intervencions objecte d'aquest conveni.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necess¿r¡a per formalitzar aquest
Conveni, d'acord amb les següents
Cláusules
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Objecte

L'objecte del present conveni és instrumentar la concessió d'una subvenció directa per part del
Consell lnsular d'Eiv¡ssa al Bisbat d'Eivissa ¡ establir els termes i les condicions de col.laboració
entre ambdues administracions per a la restauració dels elements patrimonials gestionats pel
Bisbat d'Eivissa que es relacionen a la cláusula segona d'aquest conveni.

En tots els casos són actuacions encaminades a la restauració, la conservac¡ó i la millora del
patrimoni histdric i, més concretament, eclesiást¡c per tal que tothom en pugui gaudir en les millors
condicions possibles i per a la seua conservac¡ó i transmissió per a les generacions futures.
2. Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables totes aquelles que estan indubtablement vinculades a la
naturalesa de les ¡ntervencions objecte del conveni, en els termes establerts als articles 31 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i 40 del Decret legislatiu
212005, de 2E de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvenc¡ons.
L'aportació económica del Consell es destinará a fer front
següents intervencions:

a les despeses derivades de

les

- restauració de la llanterna de la volta de la capella Fonda de l'església de Santa Eulária des Riu

- restauració d'uns murs de pedra seca al conjunt históric de Sant Mateu d'Albarca
- restauració de l'obra pictórica titulada Mare de Déu de Grácia o del Patrocini
- redacció d'un projecte per a la restauració de l'església de Sant MateuAquestes actuacions han d'estar realitzades ijustificat el seu pagament en el període comprés
entre l'1 de gener de 2020 i la data final de justificació d'aquest conveni, establerta a la cláusula
5.2.2.
No són despeses subvencionables:

- Els interessos deutors de comptes bancaris
- Els interessos, recárrecs i sancions administratives
- Les despeses provocades per procediments judicials
- Les derivades del pagament d'impostos ¡nd¡rectes quan siguin susceptibles de recuperac¡ó

o

compensac¡ó.

3. Crédits pressupostaris i quantia de l'ajuda

3.1 El Consell subvencionará el B¡sbat d'Eivissa amb la quantitat máx¡ma de setanta-vuit mil tres
cents vint-¡-dos euros amb setanta-cinc céntims (78.322,75 €) de l'aplicac¡ó pressupostária
3360 78902 del Pressupost general del Consell per a I'any 2O2O, per Ia realització de les
intervencions objecte d'aquest conveni ¡que es relacionen a la cláusula 2 del conveni.
3.2. L'import total d'aquesta aiuda es distribue¡x de la següent manera:

- Per a la restauració de la llanterna de la volta de la capella Fonda de l'església de Santa Eulária
des Riu: 53.953,53 €.
- Per a la restauració d'uns murs de pedra seca al conjunt históric de Sant Mateu d'Albarca:
10.012,57 €.

- Per la restauració de l'obra pictórica titulada Mare de Déu de Grácia o del Patrocini: 6.884,90 €.
- Per a la redacció projecte execut¡u de restauració coberta entre contraforts icapella Fonda de
Sant Mateu: 7.471,75 €.
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4. Compatibilitat
Aquesta ajuda del Consell al Bisbat pot ser compatible amb altres subvenc¡ons, a¡udes, ingressos
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o
pr¡vats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes intemacionals.
Tanmateix, d'acord amb el que estableix l'article 19.3 de la LGS, l'import de la subvenció en cap
cas no podrá ser de tal quantia que, ailladament o en concurréncia amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos, super¡ el cost de I'activitat subvencionada. lgualment ho disposa
l'article 20 del Decret legislat¡u 2l2oO5, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de subvenclons.
5. Pagament de l'ajuda i justificació de la subvenc¡ó

5.1 El pagament del 'f 00% d'aquesta subvenció, per import de setanta-vuit mil tres cents vinl-i-dos
euros amb setanta-c¡nc centims (78.322,75 €) del Consell al Bisbat, s'efectuará en un únic
pagament a Ia f¡rma d'aquest conveni de col'laborac¡ó amb cárrec a la partida pressupostária 3360
78902. D'aquesta quantitat de 78.322,75 €, l'import de 16.558,07 € (que correspon al 21,14o/o de
I'ajuda conced¡da) ha estat degudament justificat abans de la firma del conveni il'¡mport de
61.764,68 € (que correspon al 78,86% de la ajuda concedida) s'abonará anticipadament a la f¡rma
del conveni, d'acord amb el que permet I'afticle 37.2 del Decret legislatiu 2l2OO5, de 28 de
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, modificat per ¡a Llei 712018, de
31 de iuliol, de promoció de la seguretet i la salut en el treball a les llles Balears (BOIB núm. 97, de
7 d'agost de 2018). Així mateix, de conformitat amb l'article 37.2 esmentat del Decret legislatiu
2l2jo5, de 28 de desembre, el Consell no requerirá garantia al Bisbat.

El pagament de I'ajuda es realitzará mitjangant transferéncia bancária i al número de compte
bancari que consta a la base de creditors del Consell d'Eivissa.
5.2 La justificació de la subvenció es realitzará de la segÜent manera:

5.2.1. La quantitat de 16.558,07 € (21,14% de l'ajuda concedida) correspon a les despeses
pagades per les obres ja executades de restaurac¡ó dels murs de pedra seca del conjunt h¡stóric
de Sant Mateu d'Albarca i redacció d'un projecte per a la restauració de l'església de Sant Mateu,
objectes d'aquest conveni, les quals han estat degudament justificades préviament a la firma
d'aquest conveni.

5.2.2. La just¡ficac¡ó de la resta de l'ajuda concedida per import de 61.764,68 € (78,86% de la
ajuda concedida), que es pagará anticipadament a la firma d'aquest conven¡ es fará davant el
Consell lnsular d'Eivissa en un termini no super¡or a sis mesos des de la data de l'ingrés de la
subvenció al compte bancari aportat pel Bisbat (de conformitat amb l'establert a la base 23 de les
Bases d'Execució del Pressupost general integrat del Consell d'Eivissa corresponent a l'exerc¡ci
2O2O).

Aquesta quantitat es justificará mitjangant la presentació del compte justificatiu, que contendrá:
- Memória de les intervencions realitzades.
- Memdria económica justif¡cativa del cost de les intervencions realitzades, objecte d'aquestes
ajudes, que contendrá:
- Relac¡ó classificada d'ingressos i despeses, amb els ingressos que hagin finangat les
intervencions subvenc¡onades amb indicació del seu import ide la seua procedéncia iamb les
despeses de les ¡ntervencions desenvolupades.

- Relació de les factures i els justif¡cants presentats amb identif¡cació del creditor i del document,
del concepte, del seu import, de la data d'emissió i de la data de pagament.
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- Factures o documents de valor probator¡ equivalent en el tráfic jurídic mercantil o amb eficác¡a
administrat¡va, incorporats a la relació anterior idocumentació acred¡tativa del seu pagament.

5.3. El Consell podrá utilitzar qualsevol mitjá de control com inspeccions, visites, sol.licitud
d'aportació de nous documents i/o aclariments, etc. per a l'apl¡cació correcta de I'ajuda conced¡da.
6. Re¡ntegrament ¡ revocac¡ó de l'ajuda

6.1. Si durant la instrucció de l'expedient o en el transcurs dels quatre anys posteriors a la
concessió de l'ajuda s'observen incompliments parcials o totals de les intervencions objecte
d'aquest conveni, l'import subvencionat pot ser sotmés a re¡ntegrament. En aquest sentit, de
conform¡tat amb l'article 17.3.n de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 37.2 de
la mateixa llei, s'estableixen els següents criteris de graduació del possible incompl¡ment material
de les intervencions objecte d'aquesta subvenció, i sempre que el beneficiar¡ acredit¡ una actuació
inequívoca tendent a la sat¡sfacc¡ó dels seus compromisos:

GRAU DE

COMPLIMENT

PERCENTATGE

A REINTEGR,AR

MAÍERIAL

o(_oo

o/-

L'órgan gestor de la subvenció aplicará aquests cr¡teris per determinar I'import a reintegrar pel
Bisbat.

6.2. D'acord amb el que disposa l'article 43 del text refós de la LIei de subvenc¡ons, aprovat pel
Decret legislatiu 212005, de 28 de desembre, es revocará Ia subvenció quan, posteriorment a la
resoluc¡ó de concessió válida i ajustada a dret, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment
les obligacions o els compromisos contrets als quals está cond¡c¡onada l'eficácia de l'acte de
concessió de la subvenció. En tal cas, quedar¿ sense efecte l'acte de concessió, com a
conseqüéncia de la revocació i pertocará reintegrar totalment o parcialment l'ajuda rebuda per
l'entitat benef¡c¡ária i, si escau, l'exigéncia de l'interés de demora, en els casos previstos en
f'art¡cle 44 del Decret llei 2l2oO5, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el telt refós de la Llei de
subvencions.

6.3. El reintegrament es realitzará pel procediment regulat per les disposicions generals sobre
procediments adm¡nistratius contingudes en el títol lV de la Llei 39/2015, d"l d'octubre, del
procediment administratiu comti de les administracions públiques, sense perjudici de les
especialitats que s'estable¡xen en la Llei general de subvencions ien el Reglament de la Llei
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general de subvenc¡ons, en el qual s'ha de garantir l'audiéncia a les entitats interessades. Les
quantitats re¡ntegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la
vla de constrenyiment.
6.4. El régim d'infraccions i sancions administratives aplicables será l'establert en el tÍtol lV de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el títol V del text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 212O05, de 28 de desembre. Tot a¡xó sense perjudici de
les responsabilitats penals o civils en qué es pugui incórrer.
7. Obligacions del Bisbat

El Bisbat d'Eivissa ha de reunir els requisits per obtenir la condició de beneficiari de conformitat
amb l'establert a I'article 13 de la LGS, en relació amb I'article '10 del Decret legislatiu 212005, de
28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.
A més, el Bisbat ha de complir les següents obligacions:
7.'1 .

Dur a terme les intervencions objecte de la subvenció.

7.2. Difondre

ifer

pública aquesta ajuda del Consell d'Eivissa a la página web del Bisbat,

i

mitjangant la instal.lació d'un cartell al tauler d'anuncis situat a l'entrada de les esglésies afectades
per aquest conveni, en el qual es fará constar en un indret privilegiat i visible l'escut oficial del CIE
amb el següent text: «El Consell d'Eivissa ha col'laborat amb el Bisbat d'Eivissa en la restauració
d'elements patrimonials d'aquesta església».

7.3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els órgans competents.

7.4. Justificar la realització de les ac{uacions, com també el compliment dels requisits iles
condicions que determ¡nen la concessió de la subvenció.
7.5. Comunicar al Consell l'obtenció d'altres subvencions per a la mate¡xa f¡nalitat, sempre abans
de justif¡car I'apl¡cac¡ó que s'hagi de donar als fons percebuts.

7.6. Acreditar abans de la signatura d'aquest document ¡en el moment de la justificació que es
troba al conent de les seues obligacions tributár¡es amb la Hisenda estatal i autonómica, amb la
Seguretat Social i amb el propi Consell, o bé autoritzar el Consell perqué faci Ia consulta.
7.7. En tot cas, complir el que disposa l'article 11 del Decret legislatiu 2l2OO5, de 28 de desembre,
pel qual s'aprova el text refós de la LIei de subvencions, en relació amb l'article 14 de la LGS.
7.8. Reintegrar els fons percebuts en els supós¡ts previstos a l'article 37 de la LGS.
7.9. Complir les prescripcions contengudes a l'article 31.3 de la LGS, pel que fa a les despeses
subvencionables que superin les quantitats establertes a la Llei 912017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

i rehabil¡tació
subvencionades amb aquesta ajuda a la f¡nalitat per a la qual es concedeix l'ajuda (la conservació
¡ la protecció de béns integrants del patrimoni históric de l'illa d'Eivissa perqué puguin ser exhibits i
gaud¡ts per la ciutadania en general), durant un minim de cinc anys, de conformitat amb l'establert
áls articles 31.4 i5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenc¡ons, i article 40.4
del Decret legislatiu 2t2OO5, de 28 de desembre, pel qual s'aprove el text refós de la Llei de
subvencions.

7.10. Destinar els béns inventariables que han estat objecte d'obres de millora

El Bisbat pot subcontractar amb tercers, totalment o parcialment, les activitats objecte d'aquest
conveni, sempre que es comple¡xin les prescripc¡ons contengudes a I'article 29 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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8. Obl¡gacions del Consell

8.1. Comprovar, amb anter¡oritat a la signatura d'aquest conveni, que el B¡sbat está al conent amb
les obligacions amb el Consell i amb les altres administracions.

8.2. Rev¡sar la documentació presentada pel Bisbat, a l'efecte de tramitar l'aprovació d'aquest
conveni i, si escau, el pagament corresponent de la subvenc¡ó.

8.3. Comprovar el compliment de la final¡tat ide l'obligació de dest¡nació de l'ajuda vinculada a
aquest conveni, segons estable¡x I'article 32. ,l de la LGS.
9. Responsab¡litat

Les actuacions realiEades en compliment d'aquest conven¡ no implicaran I'establiment de cap
relació laboral de les persones contractades pel Bisbat amb el ConsellEl Consell no assum¡rá cap t¡pus de responsabllitat derivada de la realització de les actuac¡ons
obiecte d'aquest conveni.

El Bisbat assume¡x el compromís que les ¡ntervencions objecte del present conveni es
desenvolupin dins els termes legals que en cada c¿¡s coffespongu¡n, ique hi hagi les
assegurances i els permisos pert¡nents.
10. Seguiment del conveni

Cada una de les parts acorda el nomenament de les persones responsables per supervisar ifer el
segu¡ment dels objectius del conveni.

- Per part del ClE, es nomena el Sr. Joan Ramon Tores,

técnic de Patrimoni i la Sra. Maria
Catalina Serra Cardona, administrativa del Departament de Cultura, Educació iPatrimoni.

-

Per part del Bísbat d'Eivissa es nomena el Sr. Vicente Ribas Prats, vicari general del Bisbat
d'Eivissa i el Sr. Juan Serapio Planells.
Les funcions dels responsables del seguiment del conven¡ són:

- Comunicar-se entre les parts totes aquelles circumstáncies que puguin produ¡r-se.

- Resoldre les situacions excepcionals que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació,

la

resolució ¡ els efectes que es puguin derivar d'aquest conveni per tal d'arribar a un acord amistós.
11. Régim jurídic

¡jurisdicció competent
Aquest conven¡ de col.laboració té la naturalesa que preveu l'article 6 de la Llei 9/2017, de

I de
novembre, de contractes del sector públ¡c, i per tant, está exclós de l'ámbit de la seua aplicació i
s'ha de regir en tot alló no previst en el present conveni per I'establert a la Llei 4012015, d'1
d'octubre, de régim jurídic del sector públic, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 38/2003, i al Decret legislatiu 2l2OO5, de 28 de desembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, d'apl¡cació a aquest conveni en virtut de la seua
disposició addicional segona, en tractar-se d'una competéncia transferida per la Comunitat
Autónoma de les llles Balears als consells insulars.
Les parts que subscrivim aquest conveni ens comprometem a intentar resoldre en comú les
diferéncies que puguin sorgir en la seua aplicació i la seua interpretació. Peró si aixó no fos
possible, les qúestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest conveni
han de ser de coneixement i de competéncia de l'ordre jurisdicc¡onal contenciós administratiu.
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12. Órgans competents per a I'ordenació, la instrucció i la resolució

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell és el competent per instruir el
procediment d'aquest conven¡, de conformitat amb I'establert a l'article tercer 6 del Decret de
Pres¡déncia núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidéncia núm. 2019000471 , de
data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell lnsular d'Eivissa i creac¡ó de departaments, i
del Decret de Presidéncia núm. 2019000484, de data 1ü7-2019, de determ¡nació de les
atribucions conesponents als diferents órgans del Consell lnsular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5
de setembre de 2020). Dins d'aquest Departament correspon a la consellera executiva l'ordenació
del procediment, en virtut de l'article pr¡mer i del Decret de Presidéncia núm. 2019000484, de data
16-7-2019, de determ¡nac¡ó de les atribucions corresponents als diferents órgans del Consell
lnsular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2O2O; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-122019, BOIB núm. 101 , de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020).
Pel que fa a la competéncia per aprovar aquest conveni, de conformitat amb I'establert a l'art¡cle
tercer, apartat b, del Decret de Presidéncia núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació
de les atribucions conesponents als diferents órgans del Consell lnsular d'Eivissa, correspon al
Consell Executiu "Aprovar els convenis amb altres ent¡tats públiques o privades la quantia dels
quals superi els quinze mil euros (1 5.000 €)'.
A més, de conform¡tat amb I'article 37.2 del Decret legislat¡u 2l2OO5, de 28 de desembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, modificat per la Llei 712018, de 31 de juliol, de
promoció deTla seguretat i la salut en el treball a les llles Balears (BolB núm. 97, de 7 d'agost de
2018), en tractar-se d'un pagament avangat del 100% de l'ajuda concedida a la f¡rma del conveni,
correspon al Consell Executiu I'aprovació del pagament avangat, a proposta de la consellera
executiva del Departament de Cultura, Educació ¡ Patr¡monl. Així mateix, correspon al Consell
Executiu I'aprovació de I'ampliació del termini de justificació de la quantitat pagada antic¡padament
fins un máxim de sis mesos, en casos excepcionals i degudament justif¡cats a l'expedient, de
conformitat amb l'establert a la base 23 de les Bases d'Execució del Pressupost general integrat
del Consell d'Eivissa corresponent a I'exercici 2020.
13. Conf idencialitat, seguretat i protecció de dades

En la realitzac¡ó de les intervencions objecte d'aquest conveni s'han d'observar les prescripcions
contingudes a la Llei orgánica 312018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels
drets digitals, al Reglament (UE) 2016i679 del Parlament i del Consell d'Europa, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95l46lCE (Reglament
general de protecció de dades) (DOUE 4-5-2016), ila resta de legislació vigent en matéria de
protecció de dades personals que hi sigui d'aplicació.
14. Resolució del conveni

Aquest conveni es podrá extingir pel incompliment de les ¡ntervenc¡ons que const¡tue¡xen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:

a)

incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants' o
d'ambdues.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrá requerir a I'altra part que compleixi en un
determinat termini amb les obligac¡ons o els compromisos que es considerin
incomplits. Aquest requer¡ment es comunicará als responsables del seguiment, la
vigiláncia i el control de l'execució del conveni.
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteix l'¡ncompliment, la part
L
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requeridora notificará a I'altra part la concurréncia de la causa de resolució i
s'entendrá resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podr¿
derivar en una indemnització dels perjudicis causats a la part complidora.
b.) La dissolució de l'entitat que subscriu el conveni.
c,) Lanul.lació o Ia revocació de l'acte de concessió de la subvenció.

d) La impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de
l'objecte del conveni.

e)

fl
g,

El mutu acord de les parts.

La denúncia de qualsevol de les parts manifestada per escrit i, en tot cas, feta amb
un mes d'antelació a la finalització d'aquest conveni.
La resta de les causes previstes a la normativa d'aplicació.

La modificació d'aquest conveni requerirá l'acord unánime de les parts i la formalització de
la modificac¡ó m¡tjangant la signatura del document conesponent.
15. Vigéncia
El present conven¡ tendrá vigéncia des de Ia seua signatura f¡ns al dia

Com a prova de conformitat, signam aquest conven¡ en dos exemplars.
Eivissa, gener de 2021
El president
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de desembre de 2A21.

