
Consell d'Eivissa

Conven¡ de col'laborac¡ó entre el Consell lnsular d'Eivissa i I'Obispado de lbiza y
Formentera en matéria de patrimoni cultural per a la promoció i la difusió de les esglésies
de Sant Jordi, de Sant Josep, de Sant Anton¡, de Sant Miquel, de Santa Eulária, de Jesús, de
Sant Pere «el Convent» i de Santa Mar¡a Catedral d'Eivissa, any 2022

Parts

Vicent Marí Torres, com a president del Consell lnsular d'Eivissa, nomenat en sessió plenária
d'aquesta lnstitució de dia 5 de juliol de 2019, en representació del Consell lnsular d'Eivissa (en
endavant, Consell), amb el NIF 507330018 idom¡cili a l'avinguda d'Espanya, 49, 07800 Eivissa, i

de conformitat amb el que disposen I'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'E¡v¡ssa.

Vicent Ribas Prats, bisbe de la Diócesi d'Eiv¡ssa, nomenat en data 13 d'octubre de 2021, com
s'acred¡ta m¡tjangant certificat expedit per la vicecancellera secretária de l'Obispado de lbiza y
Formentera de data 2 de juny de 2O2O, actuant en representació de l'Obispado de lbiza y
Formentera, amb NIF R0700026H ¡amb seu a la Casa de l'Església, c. de Pere Francés, 12,2n,
d'E¡vissa.

Antocedents

1. La Constitució espanyola disposa, a l'article 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
públ¡cs garantiran la conservació ipromouran l'enriquiment del patrimoni h¡stór¡c, cultural ¡artístic
dels pobles d'Espanya idels béns que l'integren, sigui quin sigui el seu régim jurídic i la seua
t¡tularitat.

2. L'Església catól¡ca gestiona nombrosos béns rntegrants del patrimon¡ históric icultural de I'illa
d'Eivissa, entre els quals hi ha les esglésies de Sant Josep, de Sant Jordi, de Sant Antoni, de Sant
M¡quel ide Santa Eulária, a més de les de Santa Mar¡a (Catedral d'Eivissa) ide Sant Pere («el
Convent»), a la ciutat d'Eivissa. Les esglésies esmentades són un exemple ¡mm¡llorable
d'arquttectura religiosa que no només cal conservar sinó també difondre, per tenir cone¡xement de
l'heréncia cultural ¡ poder accedir als béns patr¡monials que són testimoni de la h¡stór¡a de l'¡lla
d'Eivissa.

3. En el context del patrimoni cultural eiv¡ssenc, les esglésies ocupen, sense dubte, un dels llocs
més destacats. No només són el punt de referéncia visual de la maior part dels pobles de l'illa,
sinó que, en el marc de la ciutat d'Eivissa, temples com la Catedral i Ia parróquia de Sant Pere
(l'antic Convent) constitueixen monuments de primer ordre. No es tracta sols, peró, d'una
visualització exter¡or, ja que l'¡nterior de les esglésies guarda sovent obres d'art importants,
algunes de les quals cabdals i, en definitiva, la seua organització arquitectónica i I'ambient que
se'n desprén en són una part inseparable essencial. Es per aixó que, per a la difusió del patrimoni
de l'illa d'E¡v¡ssa, l'obertura al públic d'aquestes esglésies resulta clau en l'oferta cultural, de la
qual s'han de beneficiar no només els que habiten de manera permanent a l'illa, sinó també els
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4. L'article 4 de la Llei 1211998, de 21 de desembre, del patr¡moni históric de les llles Balears,

estableix que l'Església católica, com a titular d'una part molt ¡mportant del patrimoni histÓric,

haurá de vetlar pér la protecció, la conservació ila difusió d'aquest patr¡moni i, amb aquesta
finalitat, haurá de col'laborar amb les diverses administracions públiques de les llles Balears.

S.Les esglésies de Sant Josep, de Sant Jordi, de Sant Antoni, de Sant Miquel, de Santa Eulária i

de Jesús són els elements més importants dels seus respectius conjunts histórics, declarats béns
d'interés cultural (BlC) pel Ple del Consell lnsular en data 29 de marg de 1996 (BOE núm. 138, de
07-06-96; BOIB núm. 64, de 25-05-96). Així mateix, a Dalt Vita, dins el conjunt monumental que ha
estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en data 4 de desembre de 1999, hi ha
les esglésies de Santa Maria (Catedral d'Eivissa) ide Sant Pere («el Convent»), immobles d'una
s¡ngu¡aritat excepcional que, a més, han estat declarats BiC, amb la tipolog¡a de monumenl, per
acord del Ple del Consell lnsular d'Eiv¡ssa de dala 24 de marg de 2003 (BOE núm- 176, de 27-O7-
03; BOIB núm. 101, de 15-07-03).

6. És voluntat d'ambdues institucions que aquesles esglésies tenguin un horari de visita adequat
per tal que tothom pugui gaudir d'aquest patrimoni históric i cultural en les millors condicions
possibles. A aquests efectes els darrers anys s'ha signat entre ambdues parts un conveni de
col laboració per tal d'instrumentar una subvenció d¡recta a aquests efectes.

7. El Consell lnsular d'Eivissa té competéncia própies en el territori de l'illa d'Eivissa en matéria de
patrimoni histór¡c ide cultura, en virtut de l'art¡cle 70.6 i 18, respect¡vament, 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 Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atr¡bució de
competéncies als consells insulars en matéria de patrimoni históric, de promocró soc¡ocultural,
d'animació soc¡ocu¡tural, de d¡pósit legal de llibres i d'esports, a través del seu Departament de
Cultura, Educació i Patr¡mon¡ en virtut de l'apartat segon del Decret de Presidéncia núm.
2O19OOO471, de 10 de juliol, d'estructura del govern del Consell lnsular d'Eivissa i creació de
departaments (BOIB núm. 95, de 11-07-2019; modif¡cació al BOIB núm. 175, de 31-12-2019).

8. En dates 14 de desembre de 2021 , 4 i 22 de febrcr i 4 de marq de 2O22 (NRE 2021037781,
2O220O2O88, 2022003662 i 2O22OO447 5) va tenir entrada en el Reg¡stre General del Consell la
sol licitud de I'Obispado de lbiza y Formentera d'ajuda económica per import de noranta-un mil
euros (91.000 €), declaració responsable, i pressupost de l'activitat que es pretén subvencionar
mitjanqant aquest conveni isol.licitud de pagament avangat.

9. En aquest sentit, al Pressupost general del Consell lnsular d'Eiv¡ssa per a 2022 (aprovació
definitiva publicada al BOIB núm. 8, de 13 de gener de 2022) es va preveure una subvenció
nominativa anual a l' Obispado de lbiza y Formentera, per ¡mport de 91.000 € de I'aplicació
pressupostária 3360 48913. Així mateix, al Pla estratégic de subvencions per als anys 2020-2022
(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 línia d'ajuts per a la difusió del patrimon¡ historicocultural de
I'Església, facilitant I'accés als seus béns patrimonials, per donar-los a conéixer. AixÍ mateix, a
l'expedient consta la retenció de crédit núm- 212022000000870, de dala 17 de febrer de 2022, pet
import de 91 .000 € de l'aplicació pressupostária 3360 48913.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessár¡a per formalitzar aquest
Conveni, d'acord amb les següents

Cláusules

1. Objecte

L'objecte del present Conveni és instrumentar la concessió d'una subvenció nominat¡va per part
del Consell lnsular d'Eivissa a I'Obispado de lbiza y Formentera ¡ establir els termes iles
condicions de col laboració entre ambdues administrac¡ons per promocionar id¡fondre el patr¡moni
históric cultural que són les esglésies de Sant Josep, de Sant Jordi, de Sant Antoni, de Sant
Miquel, de Santa Eulária, de Jesús, Sant Pere «el Convent» ide Santa Maria Catedral d'Eivissa,
m¡tiansant l'
entre l'.1 de

ser visitats pel públic en general,



2. Obligac¡ons de l'Ob¡spado

L'Obispado de lbiza y Formentera ha de reunir els requisits per obten¡r la condició de beneficiari

de conformitat amb l'establert a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions, ¡ l'article '10 del Decret leg¡slatiu 2l2OO5, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el
fext refós de la Lle¡ de subvencions.

A més, l'Obispado ha de complir les obligacions següents:

a) Dur a terme les actuacions objecte d'aquest conven¡ necessár¡es per prestar els serveis
d'obertura, vigiláncia, ¡nformació al públic ifoment del patrimon¡ cultural de les esglésies indicades
a la cláusula primera. Concretament:

Entre l'1 de febrer i el 31 de desembre de 2022 obr¡ran les esglésies següents en els horaris que
per a cada cas s'indiquen:
'l . Església de Santa Maria (Catedral d'Eivissa):

- De l'1 de febrer al 31 de maig de 2022 i de l'1 al 31 de desembre de 2Q22, només mat¡ns, de
dimarts a dissabte de 10.00 hores a 14.00 hores.

- De l'1 de juny al 30 de novembre de 2022, matins i tardes, de dimarts a dissabte de 10.00 hores
a '14.00 hores ide 17.00 hores a 20.00 hores.

2. Esglésies de Sant Jordi, de Sant Josep, de Sant Antoni, de Sant Miquel, de Santa Eulária, de
Jesús, de Sant Pere «el Convent»:

- De I'1 de juny al 30 de novembre de 2022, només matins, de dimarts a dissabte de 10.00 hores a
14.00 hores.

b) Facil¡tar les visites que es puguin programar per part del Consell lnsular d'E¡vissa d¡ns de
l'horari d'obertura.

c) Donar publ¡citat d'aquesta subvenc¡ó a la página web de I'Obispado, i mitjangant la instal lació
d'un cartell al tauler d'anuncis situat a l'entrada de les esglésies que s'anomenen en aquest
Conveni, en el qual 6s far¿ constar en un indret privilegiat i v¡sible l'escut of¡c¡al del Consell amb el
següent text: «Aquest temple está obert per a la visita cultural grácies al Conveni de col laboració
entre el Consell lnsular d'Eivissa il'Obispado de lbiza y Formentera en matéria de patr¡moni
cultural per a la promoció i la difus¡ó de les esglésies de Santa Jordi, de Sant Josep, de Sant
Antoni, de Sant M¡quel, de Santa Eulária, de Jesús, de Sant Pere «el Convent» ide Santa Mar¡a
Catedral d'Eivissa, any 2022».

d) Justif¡car la realització de l'activitat, com també el compliment dels requisits i les condicions que
determinen la concessró de la subvenció.

e) Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 15.000 € en contractes de
subministrament o de serveis, el beneficiari ha de sol.licitar com a mínim lres ofertes de diferents
proveidors, amb carácter previ a la contracció del compromís, llevat que per les especials
característ¡ques no hi hag¡ en el mercat un nombre sufic¡ent d'entitats que els realitz¡n, prest¡n o
subministrin, o llevat que Ia despesa s'hagi fet amb anterior¡tat a la subvenció. L'elecció entre les
ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, si escau, en la sol.licitud de
subvenció, s'ha de fer de conformitat amb criteris d'eficiéncia ieconom¡a, is'ha de justificar
expressament en una memória l'elecció quan no reca¡gu¡ en la proposta econdmica més
avantatiosa.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els órgans compelents.

g) Comunicar, si és el cas, l'obtenció d'altres ajudes pel mateix conceple. En el cas gue l'Obispado
rebi altres ajudes, el seu import no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, ailladament o
conjuntament amb subvenc¡ons o ajudes de la mateixa adm¡n¡strac¡ó o d'altres ent¡tats públ¡ques o
privades, superi el cost de l'activ¡tat objecte d'aquest conveni.

h) Conservar els documents iustificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser
objecte d'actuac¡ons de comprovació i control.

de la justificació que esd'aquest conveni
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troba al corrent de les seues obligacions tr¡butáries amb les hisendes estatal i autonómica, amb la
Seguretat Social ique no és deutor del Consell lnsular d'E¡vissa.

) Reintegrar els fons percebuts en els supósits previstos als art¡cles 44 del Decret llei 2/2005, de

28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

k) I en tot cas complir el que disposen els articles 11 del Decret legislatiu 212005, de 28 de
desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Lle¡ de subvencions, i 14 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre. general de subvencions.

3. Obligacions del Consell lnsular d'Eivissa

El Consell lnsular d'Eivissa donará suport económlc a l'Obispado de lbiza y Formentera per a les
despeses que es derivin del compliment de les obligacions assumides per l'Obispado de lbiza y
Formentera i descrites a l'apartat anter¡or, m¡tjangant la concess¡ó d'una subvenció d¡recta per
¡mport máxim de noranta-un m¡l euros (91.000 €) amb cárrec a l'aplicació pressupostária 3360
48913 del Pressupost general del Consell per a l'any 2022.

A més, comprovará el compliment de l'adequada justificació de la subvenció, així com de ta
realització de I'activitat iel compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la
subvenció.

4. Pagament i justíficació de la subvenció

4.1. El pagament d'aquesta subvenció del Consell a l'Obispado es fará de manera fraccionada en
la forma següent:

a) Un pr¡mer pagament avangat del 43,96 % de la subvenció conced¡da per un import de quaranta
mil euros (40.000 €) a la firma del conveni, d'acord amb el que permeten els articles 34.4 de la
LGS ¡ 37.2 del Decret legislatiu 2l2OO5, de 28 de desembre, pel qual s'aprová el Text refós de la
Llei de subvencions, modificat per la Llei 712018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i Ia
salut en el treball a les llles Balears (BOIB núm. 97, de 07-09-'18), atés que t'Obispado de tbiza y
Formentera és una institució religiosa que col labora amb el Consell Insular d'tsivissa en matéria
de patrirnoni cultural per a la promoció i la ditüsió de les esglésies que no disposa de recursos
suf¡c¡ents per finangar transitóriament l'execució de I'activ¡tat subvencionada vist que tenen en
marxa moltes actuacions d'atenció als necessitats que requereixen destinar els seus principals
recursos económics de qué disposa. Pel mateix mot¡u no s'exage¡xen garant¡es per aquesta
bestreta a I'Obispado.

Aquest primer pagament de 40.000 € es fare efectiu mitjanqant resolució de la consellera
executiva del Departament de Cultura, Educació i Patr¡mon¡, per delegació del Consell Executiu i

s'haurá de justificar en un termin¡ máxim de tres mesos, comptats a partir de la data del pagament,
de conformitat amb el que preveu la base 23 de les Bases d'execuc¡ó del pressupost general
integrat del Consell lnsular d'Eivissa corresponents a l'exercici 2022, mitlañeant la presentació
del compte justificatiu amb el contingut que preveu la base 4.2 d'aquestes bases reguladores.

b) Un segon pagament del 56,04 % restant de la subvenció concedida per un rmport máxim de
cinquanta-un mil euros (51.000 €) una vegada que es justifiqui, en la forma establerta a l'apartat
següent, la real¡tzació completa de l'activitat subvencionada.

Aquest segon pagament es fará efect¡u mitjanqant resoluc¡ó de la consellera executiva del
Departament de Cultura, Educació i Patr¡moni, per delegació del Consell Execut;u, una vegada
que el Departament hagi rebut lá documentació justificativa que s'estableix a la cláusula 4.2 i hagi
informat el compliment de les cláusules d'aquest Conveni i sobre l'adequació
de la
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El termini máxim de temps previst per a la justiflcació def¡nitiva de l'ajuda concedida será el 31 de
oener de 2023, data límit per a la presentació del compte justificatiu de l'act¡vitat realitzada entre
l'l de febrer i el 31 de desembre de 2022.

El pagament de l'ajuda es realitzará m¡tjanQant transferéncia bancária ial nÚmero de compte
bancar¡ que consti a I'imprés de sol'l¡citud de transferéncia banceria.

4.2. El compte justificatiu contendrá:

- Memória de I'activitat real¡tzada, indicant el calendar¡ d'obertura dels centres, Ies dades
estadistiques d'afluéncia de públ¡c i el compliment dels object¡us.

- Relació detallada de totes les despeses que ha originat l'activ¡tat objecte d'aquest Conveni, amb
identificació del creditor idel document, del concepte, del seu import, de la data d'emissió ide la
data de pagament.

- Liquidació detallada dels ingressos ¡ les despeses de l'activitat desenvolupada.

- Documentació just¡f¡cat¡va de les despeses realitzades pel compl¡ment de l'objecte de la
subvenció: nómines, liqu¡dacions de la Seguretat Social, Iiquidació d'impostos, factures oficials i

altres documents de valor probatorr equivalent. Per justificar la despesa es requerirá l'acreditació
del pagament d'aquestes despeses.

Es consrderará despesa realitzada aquella que ha estat efectivament pagada, com a data máxima,
el 31 de gener de 2023.

4.3. La documentació acreditativa del pagament segons la forma que utililzi I'Obispado ha de ser
la següent:

a) Pagament mitjangant transferéncia bancária o ingressos en compte bancari:

- Document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferéncia o
l'ingrés, la data del document, l'import, les dades de l'ordenant ¡del destinatari, que han de
coincid¡r amb el benef¡c¡ari i amb l'emissor de la factura, respectivament.

b) Pagament en metál lic (fins a un máxim de 1.000 € per factura):

- Document Justificatiu de la despesa (per exemple, factura) amb l'expressió "rebut en metál.lic" o
similar, signada pel proveidor amb la data de pagament.

c) Pagament mitjangant xec nominatiu:

- Document justificatiu de la despesa (per exemple, factura) amb l'expressió "rebut en xec
nom¡natiu" o similar, signada pel proveidor amb la data iamb indicació del nom i DNI/NIE de Ia
persona que s¡gna.

- Extracte del compte corrent del beneficiari de I'a.juda en el qual figur¡ el cárrec d'aquest xec.

d,) Pagament mitjangant bizum, targeta de crédit o débit:

- Extracte del compte en qué figuri el cárrec del pagament amb targeta.

e) Pagament mitjangant dom¡cil¡ació bancária:

- Extracte bancari en qué figuri el cárrec de la domiciliació.

4.4. Seran objecte de subvenció les despeses següents:

- Nómines del personal responsable de I'obertura de les esglésies.

- Despeses de Seguretat Social del personal responsable de l'obertura de les esglésies.

- Despeses d'assessoria laboral.

- Subm¡n¡strament de llum i/o aigua de les esglésies obiecte del conven¡ fins a un 20 o/o.

- Neteja de les esglésies objecte del conveni fins a un 20 Yo

4-5. No són despeses subvencionables:

- L'adquisicló de béns inventariables.

- Les
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- Els interessos, els recárrecs i les sancions adm¡nistratives.

- Les despeses provocades per procediments iud¡cials.

- Les derivades del pagament d'impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació. Per aixó I'Obispado de lbiza y Formentera (i en el seu cas les parróquies de les
quals es presentin justificants de despesa) haurá d'acreditar que els impostos inclosos en els
justificants de despesa s'han abonat efectivament i que no pot recuperar-los o compensar-los.

4.6. El Consell lnsular d'Eivissa podrá util¡tzar qualsevol mitjá de control com inspeccions, visites,
sol.licitud d'aportació de nous documents i/o aclariments, etc. per a l'aplicació correcta de l'ajuda
concedida.

4.7 Pe¡ finangar i cobrir l'activitat subvencionada, aquesta normativa reguladora no obliga
l'Ob¡spado a aportar un finangament propi. En cas d'aportar-ne, l'aportació de fons prop¡s al
projecte o acció subvencionada haurá d'acreditar-se en els termes previstos a l'article 30 de la Llei
general de subvencions.

5. Reintegrament i revocac¡ó

5.1 . Si durant la instrucció de l'exped¡ent o en el lranscurs dels quatre anys poster¡ors a la
concessió de l'ajuda s'observen incompliments parcials o totals de les activitats objecte d'aquest
Conveni, l'import subvencionat pot ser sotmés a dism¡nució o reintegrament. En aquest sentit, de
conformitat amb l'article 17.3.n de la LIei general de subvencions, en relac¡ó amb l'article 37.2 de
la mateixa Ilei, s'estableixen els següents criter¡s de graduació del possible incompl¡ment material
de l'activitat objecte d'aquesta subvenció, i sempre que els beneficiaris acreditin una actuació
inequívoca tendent a la satisfacció dels seus compromisos:

GPAU DECOMPLIMENT
MATERIAL

PERCENÍATGE A DI SMINUIR/
REINTEGRAR

7O-7 4 o/o 15%

75-79 % 12%

80-84 % 9%

85-89 % 6Yo

90-94 0/o 3 o/o

95-99 % O o/o

L'órgan instructor aplicará aquestos cr¡teris per determinar la quantitat que f¡nalment haurá de
percebre l'entitat beneficiária, o en el seu cas, l'import a re¡ntegrar.

L'ajuda concedida es podrá revocar, per delegació del Consell Executiu, mitjanqant resolució de la
consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni.

5.2. D'acord amb el que disposa I'article 43 del Text refós de la LIe¡ de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2l2OO5, de 28 de desembre, es revocará Ia subvenc¡ó quan, poster¡orment a la
resolució de concessió válida i ajustada a dret, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment
les obligacions o els comprom¡sos contrets als quals está condicionada I'eficácia de l'acte de
concessió de la subvenció. En tal cas, quedará sense efecte I'acte de concessió, com a
conseqüéncia de la revocació, a pertocará re¡ntegrar totalment o parcialment l'ajuda rebuda per
l'entitat beneficiária i, si escau, I'ex¡génc¡a de l'interés de en els casos previstos en
l'article 44
Llei

el Text refós de la
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5.3. El reintegrament es realitzará pel procediment regulat per les dispos¡cions generals sobre
procediments administratius contingudes en el títol lV de la Lle¡ 39120'15, d''l d'octubre' del
procediment administraiiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les
especialitats que s'estableixen en la Llei general de subvencions ien el RLGS, en el qual s'ha de
garantir l'audiéncia a les entitats interessades. Les quantitats reintegrables tenen la consideració
d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

5.4. El régim d'infraccions isancions administratives apl¡cables será I'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 212005, de 28 de desembre. Tot aixó sense perjudici de
les responsabilitats penals o civils en qué es pugui ¡ncórrer

6. Efectes de l'incompliment i de la resolució del conven¡

Si amb la documentació presentada no s'arriba a justificar el 100 o/o de la despesa prevista per a
¡'activitat objecte del conveni, l'ajuda es reduirá proporcionalment a la despesa efectivament
justificada, de manera que l'ajuda cobreixi només les despeses conectament justificades, i, si
s'escau, I'Obispado haurá de reintegrar a la Consell insular l'excés que corespongu¡ amb els
interessos de demora.

Tanmaleix, en el cas que el cost final de l'activitat subvencionada sigu¡ inferior al cost inictalment
pressupostat iaquesta reducc¡ó no suposi un incompliment de l'objectiu pel qual es va concedir
I'aluda, ni afecti l'adequada realitzac¡ó de |es activitats subvencionades, el Consell fará efectiu
l'import máxim de la subvenció concedida, sempre que l'Obispado hagí efectuat despeses, com a
mín¡m, per aquest import.

Lincompl¡ment de l'obligació de justificar la f¡nalitat de l'ajuda económica rebuda en la forma i els
termin¡s establerts suposará, a més de la revocació, la impossibilitat de rebre ajudes del Consell
lnsular d'Eivissa mentre no es faci la devolució de I'import reclamat.

No obstant aixó, si concorregués qualsevol de les causes de resolució del conveni ihi hagués
actuac¡ons en curs d'execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment del conveni,
podran acordar la continuació ¡ f¡nalitzac¡ó de les actuacions en curs que cons¡derin oportunes. En
aquest cas, el Consell lnsular només abonará l'¡mport de les actuacions efectivamenl executades.

7. Régim de l'ajut

La concessió d'aquest ajut és compatible amb la concessió d'altres ajuts que puguin concedir
aquesta o altres adminisfacions, peró en cap cas l'import no pot ser de tal quantia que,
ailladament o en concurréncia amb altres subvencions o ingressos públics o privats, superi el cost
del servei subvencionat, de conformitat amb el que disposa l'article 20 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions ¡ l'art¡c¡e 19 de Ia Llei
3812003, 17 de novembre, general de subvencions.

L'Obispado de lbiza y Formentera podrá subcontractar amb tercers, totalment o parcialment, les
act¡vitats objecte d'aquest conveni, sempre que es compleixin les prescripcions contingudes a
f'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest sentil, de
conformitat amb l'article 29.2 de l'esmentada llei, I'entitat benefic¡ária de l'ajuda podrá arr¡bar a
subcontractar fins al 100o/o de l'activitat subvencionada.

8. Responsabilitat

L'activitat obiecte d'aquest Conveni no amplicare l'establiment de cap relació laboral de les
persones contractades per l'Ob¡spado amb el Consell lnsular d'Eivissa.

El Consell lnsular d'Eiv¡ssa no assumirá cap tipus de
I'activitat obafldffiConveni. 

i

derivada de la realització de

1
---:-



L'Obispado de lbiza y Formentera assumeix el compromís que les activitats objecte del present

Conveni eS desenvOlupin dins el termes legals que en cada cas corresponguin, ique hi hagi les

assegurances i els permisos pertinents.

9. Seguiment del Conveni

Cada una de les parts acorda el nomenament de les persones responsables per supervisar ifer el

seguiment dels objectius del Conveni.

Per part del Consell:

- Sr. Joan Ramon Torres, técnic de Patrimoni

- Sra. Maria Catalina Serra Cardona, administrat¡va del Departament de Cultura, EducaciÓ
Patrimoni

Per part de l'Obispado:

- Sr. Mcente R¡bas Prats, bisbe d'E¡vissa ¡ Formentera

- Sr. Juan Serapio Planells

Les funcions de la com¡ssió de seguiment del Conveni són:

- Comunicar-se entre les parts totes aquelles circumst¿ncies que puguin produir-se.

- Resoldre les situacions excepcionals que pugu¡n sorgir sobre la ¡nterpretació, la modificació, la
resolució i els efectes que es pugu¡n derivar d'aquest Conveni per tal d'arribar a un acord amistós.

En tot el no previst expressament en aquest conveni sobre el funcionament de la comissió, seran
d'apl¡cació les disposicions de la subsecció 1a de la secció 3a del capítol ll del títol preliminar de la
Llei 40/2015, d"! d'octubre, de régim jurídic del sector públic.

10. Ext¡nc¡ó del Conveni

Aquest Conveni s'extingirá per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen I'objecte o
perqué s'incorri en causa de resolució.

Són causes de resoluc¡ó:

a) L'incompl¡ment de les obligacions per part de qualsevol de les parts s¡gnants, o d'ambdues.

En aquest cas, qualsevol de les parts podrá requer¡r a l'altra part per tal que comple¡x¡ en un
determinat termini amb les obligacions o els comprom¡sos que es considerin incomplerts. Aquest
requeriment será comunicat 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 requeridora
not¡ficará a I'altra part la concurrénc¡a de la causa de resoluc¡ó is'entendrá resolt el Conveni. La
resolució del Conveni per aquesta causa podrá derivar en una ¡ndemn¡tzació dels perjudicis
causats a la part compl¡dora.

b) La dissolució de les entitats que subscriuen el Conveni.

c) L'anul.lació o la 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) El mutu acord de les parts.

0 La denúncia de qualsevol de les parts manifestada per escrit ¡, en tot cas, feta amb un mes
d'antelació a la finalització d'aquest Conven¡.

g) La resta de les causes prev¡stes a la normat¡va d'aplicació.

mod signatura del

I

La modificació d'aquest Conveni l'acord unánime de les parts ¡la formalització de la
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ll. Órgans competents per a l'ordenac¡ó, la instrucc¡ó i la resolució

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell lnsular d'E¡vissa és el competent per

instruir el procediment d'aquest Conveni, de conformitat amb l'establert a l'apartat tercer 6, del

Decret de Pres¡déncia núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidéncia nÚm. 2019000471, de

data '1047-2019, d'estruclura del govern del Consell lnsular d'Eivissa icreació de departaments, i del Decret
de Presidéncia núm.2019000484, de data 16-07-2019, de determinació de les atribucions corresponents als
diferents órgans del Consell lnsular d'Eiv¡ssa (BOIB núm. 153, de 05-09-20, modificació al BOIB núm. 119,
de 2-9-2OZ1l. Dins d'aquest Departament correspon a la consellera executiva l'ordenació del procediment,
en v¡rtut de l'apartat primer, lletra i, del Decret de Presidéncia núm. 2019000484, de data 16 de luliol de
2019, de determinació de les atr¡bucions corresponents als diferents drgans dei Consell lnsular d'Eivissa
(BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2019; mod¡ficacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, at BOtB núm. lO1, de
4-6-2020, i al EOlB núm. '153, de 5-9-2020).

Pel que fa a la competéncia per aprovar aquest Conven¡, de conformitat amb l'establert a l'apartat
tercer, Iletra ó, del Decret de Presidéncia núm. :orsooo,l8+, de data 16 de juliol, de determinació de
les atribucions corresponents als d¡ferents órgans del Consell lnsular d'Eivissa, correspon al
Consell Executiu "Aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades la quantia dels
quals superi els quinze m¡l euros (15.000 €f.

12. Régim jurídic ijurisdicció competent

El present conveni té naturalesa administrativa, de conformitat amb I'establert als articles 47 i

següents de la Lléi 4012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públ¡c, í per tant, en virtut
de l'art¡cle 6 de la Llei 912017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, está exclds de
l'ámbit de la seua aplicac¡ó, ¡s'ha de regir per les seues cláusules, Llei 1211998, de 21 de
desembre, del patr¡moni históric de les llles Balears i la Llei '16/1985, de 25 de juny, del patrimoni
h¡stóric espanyol, per la Llei 4012015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic, per la Lle¡
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), pel Reial decret 887120OG, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, ¡ pel Decret
legislatiu 2l20OS, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Lle¡ de subvencions,
d'aplicació a aquest conven¡ en virtut de la seua d¡sposic¡ó addicional segona, en tractar-se
d'una competéncia transferida per la Comunitat Autónoma de les llles Balears als consells
insulars.

En la real¡tzació de les activitats objecte d'aquest Conveni s'han d'observar les prescnpcions
contingudes a la Llei orgánica 312018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garant¡a dels
drets d¡gitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abtil de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ¡a la
lliure crrculació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95l46lCE (Reglament general de
protecció de dades) (DOUE 04-05-16), i a la resta de legislació vigent en matéria de protecció de
dades personals que h¡ s¡gu¡ d'aplicació.

Les parts que subscriuen aquest Conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les
diferéncies que puguin sorgir en l'aplicació i la rnterpretació d'aquest Conveni. Peró si aixo no fos
possible, les qüestions l¡tigioses que puguin afectar la interpretació i I'execució d'aquest Conven¡
han de ser del coneixement i de Ia competéncia de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

13. Publicitat

El present Conveni es publicará a la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes
expressats als articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions i al
Reial decret 13012019, de 8 de marg, pel qual es regula la Base de Dades Nac¡onat de
Subvencions, i també se'n fará publicitat al Portal de Transparéncia del Consell
(http://transparenc¡a.conselldeiv¡ssa. ¡nfo), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 de la

de transparéncia,, accés aLlei 19/2013, pública i bon govern.
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14. Vigéncia

Aquest conveni tendrá vigéncia des del dia de la seua signatura fins al 30 de iuny de 2023.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

bispado de lbiza y Formentera

ANNEX al Conven¡ de col'laboració entre el Consell lnsular d'Eivissa i l'Obispado de lbiza y
Formentera en matér¡a de patrimoni cultural per a la promoció ila difusió de les esglésies
de Sant Jord¡, de Sant Josep, de Sant Anton¡, de Sant Miquel, de Santa Eulária, de la Mare
de Déu de Jesús, de Sant Pere «el Convent» i de Santa Maria Catedral d'Eivissa, any 2O22

+
Per I'O

NIF de les parróquies:

Església de Sant Miquel

Església de Sant Antoni

Església de Sant Josep

Església de Sant Pere («el Convent»)

Església de Santa Eulária

Església de Sant Jordi

Església de Ia Mare de Déu de Jesús

Esglés¡a de Santa Maria Catedral d'Eivissa

R0700574G

R0700563J

R0700455t

R0700558J

R0700583H

R0700555F

R0700585C

R0700026H

Eivissa, 7 de juliol de 2022
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