
I
consell .@ d'Eiri"",

Conveni de col.laboració entre el Consell lnsular d'Eivissa ¡ l'Ob¡spado de lbiza y
Formentera en matéria de patrimoni cultural per a la promoció i la difusió de les esglésies
de Santa Jordi, de Sant Josep, de Sant Antoni, de Sant Miquel, de Santa Eulária, de Jesús,
de Sant Pere «el Convent» i de Santa Maria Catedral d'Eivissa, any 2021

Parts

Vicent Marí Tores, com a presiddnt del Consell lnsular d'Eivissa, nomenat en sessió plenária
d'aquesta institució de.dia 5 de juliol de 2019, en representació del Consell lnsular d'Eivissa (en
endavant, Consell), amb el NIF S07330018 idomicili a l'av¡nguda d'Espanya, 49, 07800 Eivissa, i

de conformitat amb el que disposen I'article I de la Lle¡ 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 adm¡n¡strador diocesá de l'Obispado de lbiza y Formentera, nomenat en
data 4 de febrer de 2O2O, com s'acred¡ta mitjangant certif¡cat expedit pel secretari canceller de
l'Obispado de lb¡za y Formentera de data 2 de juny de 2O2O, actuant en representació de
l'Obispado de lb¡za y Formentera, amb NIF R0700026H i amb seu a la Casa de l'Església, c. de
Pere Francés, 12, 2n, d'Eivissa.

Antecédents

1. La Constitució espanyola d¡sposa, a l'article 44, que els poders públics promouran itutelaran
l'accés a la cultura, a la qual tothom té dret. Mentre que a l'article 46 disposa que els poders
públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del palrimoni históric, cultural i

artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, sigu¡ quin sigui el seu régim jurídic i

la seua t¡tularitat.

2. L'Església católica és t¡tular de nombrosos béns integrants del patrimoni históric i cultural de
l'illa d'Eivissa, entre els quals hi ha les esglésies de Sant Josep, de Sant Jordi, de Sant
Anton¡, de Sant Miquel ide Santa Eulária, a més de les de Santa Maria (Catedral d'Eivissa) i

de Sant Pere («el Convent»), a la ciutat d'Eivissa. Les esglésies esmentades són un
exemple immillorable d'arquitectura religiosa que no només cal conservar sinó també
difondre, per tenir coneixement de l'heréncia cultural ¡ poder accedir als béns patrimonials
que són testimon¡ de la h¡stór¡a de l'illa d'Eivissa.

3. En el context del patrimoni cultural eivissenc, les esglésies ocupen, sense dubte, un dels
llocs més destacats. No només són el punt de referéncia visual de la major part dels pobles
de l'illa, s¡nó que, en el marc de la c¡utat d'Eivissa, temples com la Catedral ¡ la parróquia de
Sant Pere (l'ant¡c Convent) constitueixen monuments de primer ordre. No es tracta sols,
perd, d'una visualització exterior, ja que l'interior de les esglésies guarda sovent obres d'art
importants, algunes de les quals cabdals i, en definitiva, la seua organització arquitectdnica i

I'amb¡ent gue se'n desprén són una part inseparable essencial. És per aixó que, per a la
difusió del patrimoni de I'illa d'Eivissa, l'obertura al públic d'aquestes esglés¡es resulta clau
en l'oferta cultural, de la qual s'han de beneficiar no només els que hab¡ten de manera
permanent a l'illa, sinó també els m¡lers de visitants que s'hi reben cada any.

la Llei 12l1998, de 21 de desembre, del patrimon¡ h¡stóric de les llles Balears,
lésia católica, com a titular d'una part molt important del patrimoni hisióric,
la protecc¡ó, la )t

ad
la d'aquest patrimoni i, amb aquesta

L article 4

laborar amb les d públiques de les llles Balears.
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5. Les esglésies de Sant Josep, de Sant Jordi, de Sant Anton¡, de Sant Miquel, de Santa
Eulária ide 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). A¡xí mateix, a Dalt V¡la,
dins el conjunt monumental que ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per Ia UNESCO
en data 4 de desembre de 1999, hi ha les esglésies de Santa Maria (Catedral d'E¡v¡ssa) ide
Sant Pere («el Convent»), immobles d'una singularitat excepc¡onal que, a més, han estat
declarats BlC, amb la t¡pologia de monument, per acord del Ple del Consell lnsular d'Eiv¡ssa
de dala 24 de mars de 2003 (BOE núm. 176, de 27 -O7-O3; BOIB núm. 101, de l5-07-03).

6. És voluntat d'ambdues inst¡tuc¡ons que aquestes esglésies tenguin un horari de visita
adequat per tal que tothom pugui gaudir d'aquest patrimoni histór¡c i cultural en les m¡llors
condicions possibles. A aquests efectes els darrers anys s'ha estat signant entre ambdues
parts un conveni de col.laborac¡ó per tal d'¡nstrumentar una subvenc¡ó directa a aquestos
efectes.

7. El Consell lnsular d'Eivissa té competéncia própies en el territori de l'illa d'Eivissa en matéria
de patr¡mon¡ histór¡c i de cultura, en virtut de l'article 70.6 i 18, respectivament, de la Llei
orgánica 112007, de 28 de febre¡ de reforma de l'Estatut d'autonomia de les llles Balears,
que exerceix des de l'atribució competencial efectuada per la Llei 6/1 994, de 13 de
desembre, d'airibució de competéncies als consells insulars en matéria de patrimoni históric,
de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipósit legal de llibres i d'esports, a
través del seu Departament de Cultura, Educació i Patrimorii en v¡rtut de I'apartat segon del
Decret de Presidéncia núm. 2019000471, de 10 de juliol, d'estructura del govern del Consell
lnsular d'Eiv¡ssa i creac¡ó de departaments (BOIB núm. 95, de 11-O7-2O19; modificac¡ó al
BOIB núm. 175, de 31-12-2019).

8. ,En dates 14 i 27 d'abril de 2021 (NRE 2021011817 i 2021013413) va tenir entrada en el
Registre General del Consell la sol.licitud de l'Obispado de lbiza y Formentera d'ajuda
económica per import de noranta-un mil euros (91-000 €), declaració responsable i
pressupost de l'act¡vitat que es pretén subvencionar mitjangant aquest conven¡.

9. En aquest sentit, al Pressupost general del Consell lnsular d'Eivissa per a 2021 (aprovació
definitlva publicada al BOIB núm. 2, de 05-01-21) ¡ al Pla estratégic de subvencions per als
anys 2O2O-2O22 (aprovat per acord del Consell Execut¡u en data 7 de febrer de 2O2O i

publicat al BOIB núm. 20, de 15-O2-2O), e§ va preveure una subvenc¡ó nominativa anual a I'
Obispado de lb¡za y Formentera, per import de 100.000 € de l'aplicació pressupostária 3360
48913, per a la difus¡ó del patr¡moni historicocultural de l'Església, facilitant I'accés als seus
béns patrimonials, per donar-los a conéixer. Així mateix, a l'expedient consta la retenció de
crédit núm. 212O210O00OO518, de data 4 de febrer de 2021 , per import de 100.000 € de
l'apl¡cació pressupostár¡a 3360 48913.

Les dues parts ens reconei¿<em
d'acord amb les

mútuament la capacitat legal necessária per formal¡tzar aquest
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1. Objecte

L'objecte del present Conveni és instrumentar la concessró d'una subvenció directa per part del
Consell lnsular d'Eiv¡ssa a l'Obispado de lbiza y Formentera i establir els termes i les condicions
de col laboració entre ambdues administracions per promoc¡onar i d¡fondre el patrimon¡ histór¡c
cultural que són les esglésies de Sant Josep, de Sant Jordi, de Sant Antoni, de Sant Miquel, de
Santa Eulár¡a, de Jesús, Sant Pere («el Convent») i de Santa Maria Catedral d'Eivissa, mitjanqant
l'obertura al públic d'aquestos centres perqué puguin ser visitats pel públic en general, entre l'1 de
febrer de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.

2. Obligacions de l'Obispado

L'Obispado de lbiza y Formentera ha de reunir els requisits per obtenir la condició de beneficiari
de conformitat amb l'establert a I'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en relació amb l'article 10 del Decret leg¡slatiu 212005, de 28 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

A més, I'Ob¡spado ha de complir les obligac¡ons següents;

a) Dur a terme les actuacions necessáries per prestar els serveis d'obertura, vigiláncia, informació
al públic i foment del patrimoni cultural de les esglésies indicades a la cláusula primera.
Concretament:

Entre l'1 de febrer i el 3l de desembre de 2021 obriran les esglésies següents en els horaris
que per a cada cas s'indiquen:

1 . Església de Santa Maria (Catedral d'Eivissa):

- De 1"1 de febrer al 31 de maig de 2021 i de l'1 al 3l de desembre de 2021 només
matins. De dimarts a dissabte de 10-00 hores a 14.00 hores.

- De l'1 de juny al 30 de novembre de 2021 , 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 Anton¡, de Sant Miquel, de Santa Eulária, de
Jesús, de Sant Pere <<él Convent»:

- De l'1 de juny al 30 de novembre de 2021, de dimarts a dissabte de 10.00 hores a
'14.00 hores.

b) Facilitar les visites que es puguin programar per part del Consell lnsular d'Eivissa dins de
l'horari d'obertura.

c) Donar publ¡citat d'aquesta subvenció a la página web de l'Obispado, ¡ mitjangant la instal.lació
d'un cartell al tauler d'anunc¡s s¡tuat a l'entrada de les esglésies que s'anomenen en aquest
Convena, en el qual és fará constar en un ¡ndret privi¡egiat i vis¡ble l'escut of¡cial del Consell amb el
següent
entre el

«Aquest temple está obert per a la visita cultural grácies al Conveni de col.laboració
il'Obispado de lbiza y Formentera en matéria de patr¡moni

cultural
Antoni,

difusió de les de Santa Jordi, de Sant Josep, de Sant

Jlry!

l\v

Eulária, de «el Convent» i de Santa Mar¡a
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Catedral d'E¡vissa, any 2O21, per un import de noranta-un mil euros (91.00O€»r.

d) Just¡ficar la realització de l'activitat, com també el compliment dels requisits ¡ les cond¡cions que
determinen la concessió de la subvenció.

e) Quan l'¡mport de la despesa subvencionable super¡ la quantia de 15.000 € en contractes de
subministrament o de serveis, el beneficiari ha de sol.l¡c¡tar com á mínim tres ofertes de diferents
proveidors, amb carácter previ a la contracc¡ó del compromís, llevat que per les especials
caracterÍst¡ques no hi hagi en el mercat un nombre sufic¡ent d'entitats que els realitz¡n, prestin o
subm¡nistrin, o llevat que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les
ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, si escau, en la sol lic¡tud de
subvenció, s'ha de fer de conformitat amb criteris d'eficiéncia i economia, i s'ha de justificar
expressament en una memóriá l'elecció quan no recaigui en Ia proposta econdmica més
avantatjosa.

0 Sotmetre's a les actuac¡ons de comprovació que duguin a terme els órgans competents.

g) Comunicar al Consell lnsular d'Eivissa l'obtenc!ó d'altres subvencions per a la mateixa finalitat,
dins el termini de tres dies háb¡ls des de la sol l¡c¡tud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en
qualsevol cas, abans de justificar l'aplicació que s'hagi de donar als fons percebuts.

h) Conservar els documents just¡f¡catius de l'apl¡cació dels fons percebuts mentre puguin ser
objecte d'actuacions de comprovació i control.

r) Acreditar, abans de dlctar la proposta de resoluc¡ó de concessió, que es troba al corrent de les
seues obligacions tributáries amb les hisendes estatal i autonómica, amb la Seguretat Social i que
no és deutor del Consell lnsular d'Eiv¡ssa.

, Re¡ntegrar els fons percebuts en els supósits previstos a l'article 44 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvenc¡ons.

k) A més, I'Obispado queda sotmés a les obl¡gacions establertes a l'article 14 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb llarticle '11 del Decret legislatiu
2l2OO5, de 28 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. Obligac¡ons del Consell lnsular d'E¡vissa

El Consell lnsular d'Eivissa donará suport económic a l'Obispado de lbiza y Formentera per a les
despeses que es deriv¡n del compl¡ment de les obligacions assumides per l'Obispado de lbiza y
Formentera i descrites a l'apartat anterior, mitjangant Ia concess¡ó d'una subvenció directa per
import máxim de noranta-un mil euros (91 .000 €) amb cárrec a l'aplicació pressupostár¡a 3360
489'13 del pressupost de 2021 .

A més, comprovará el compliment de l'adequada justificació de la subvenció, així com de la
real¡tzació de l'act¡vltat iel compliment de la finalitat que determ¡nen la concessió o el gaudi de la
subvenció.

4. de la subvenció

4.1.

lN,\y

la
subvenció del es fará de manera fraccionada en
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a) Un primer pagament avangat del 43,96 o/o de la subvencró concedrda 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 i 37.2 del Decret legislatiu 2/2005, 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 de la seguretat i la
salut en el treball a les llles Balears (BOIB núm.97, de 07-09-18), atés que l'Obispado de lbiza y
Formentera és una institució relig¡osa que col labora amb el Consell lnsular d'Eivissa en matéria
de patrimoni cultural per a la promoció i la difusió de les esglésies que no disposa de recursos
suficients per finangar transitóriament l'execució de l'activitat subvencionada. Pel mateix motiu no
s'exigeixen garant¡es per aquesta bestrela a l'Obispado.

Aquest primer pagament de 40.000 € s'haurá de justificar en un termini m¿x¡m de tres mesos,
comptats a partir de la data del pagament, de conformitat amb el que preveu la base 23 de les
Bases d'execució del Pressupost general integrat del Consell lnsular d'Eivissa corresponents a
l'exercic¡ 2021 , mitjangant la presentac¡ó del compte justificatiu.

b) Un segon pagament del 56,04 yo restant de la subvenció concedida per un import máxim de
cinquanta-un mil euros (51.000 €) una vegada que es justifiqui, en la forma establerta a l'apartat
següent, la realització completa de l'act¡v¡tat subvenc¡onada.

Aquest segon pagament es fará efectiu mitjangant resolució de la mnsellera executiva del
Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, per delegació del Consell Executiu, una vegada
que el Departament hagi rebut la documentac¡ó justif¡cativa que s'estableix a la cláusula 4.2 i hagi
informat favorablement sobre el compl¡ment de les cláusu¡es d'aquest Conveni i sobre I'adequació
de la documentació justificativa aportada.

El termini máxim de temps previst per a la justificació defin¡tiva de l'ajuda concedida será el 31 de
gener de 2022, data Iímit per a la presentac¡ó del compte justificat¡u de I'activ¡tat realitzada entre
l'1 de febrer ¡ el 31 de desembre de 2021.

El pagament de l'ajuda es realitzará mitjangant transferéncia bancária ial número de compte
bancari que const¡ a l'imprés de sol.licitud de transferéncia bancária.

4.2. El compte justificatiu contendrá:

- Memória de I'activ¡tat realitzada, ind¡cant el calendar¡ d'obertura dels centres, les dades
estadíst¡ques d'afluéncia de públ¡c í el compliment dels objectius.

- RelaciÓ detallada de totes les despeses que ha originat l'activitat objecte d'aquest Conven¡, amb
identificació del creditor idel document, del concepte, del seu import, de la data d'em¡ssió ide la
data de pagament.

- L¡quidació detallada dels ingressos i les despeses de l'activitat desenvolupada.

- Documentació justificativa de les despeses realitzades pel compl¡ment de I'objecte de la
subvenc¡ó: nómines, Iiquidacions de la Seguretat Social, l¡qu¡dac¡ó d'impostos, factures ofic¡als i

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

Es cons¡derará despesa realitzada aquella que ha estat efectivament pagada, com a data máxima,
el 31 de

4.3. La del pagamént
la

de 2022.

que ut¡litz¡ l'Ob¡spado ha de ser
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a) Pagament mitiangant 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 i del destinatari, que han de
coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament.

b) Pagament en metál'l¡c (fins a un máxim de 2.500 € per factura):

- Document justificat¡u de la despesa (per exemple, facfura) amb l'expressió "rebut en metál'lic" o
simila¡ signada pel proveiUor amb la data de pagament.

c,) Pagament mitjangant xec nominatiu:

- Document just¡ficatiu de la despesa (per exemple, factura) amb I'expressió "rebut en xec
nominatiu" o similar, sighada pel proveidor amb la data iamb indicació del nom i DNI/NIE de la
persona que signa.

- Extracte del compte corrent del beneficiari de l'ajuda en el qual figuri el cárrec d'aquest xec.

d) Pagament mitjangant targeta de crédit o débit:

- Extracte del compte en qué f¡guri el cárrec del pagament amb targeta.

e,) Fagament mitjanqant domiciliac¡ó 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 Seguretai Social del personal responsable de l'obertura de les esglésies.

- Despeses d'assessorla laboral.

- Subm¡n¡strament de llum i/o aigua de les esglésies objecte del conveni fins aun20o/o.

- Neteja de les esglésies ob.iecte del conveni fins a un 2O o/o.

- Accions per fer front a la situació ocasionada pel coronav¡rus.

4.5. No són despeses subvenc¡onables:

- Ladqu¡sició de béns inventariables.

- Les despeses bancáries.

- Els interessos deutors de comptes bancaris.

r#z

¡ sancions adm¡nistratives.

per proced¡ments jt{dicials.
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, Les derivades del pagament d'impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o

compensació. Per aixó l'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 ¡nclosos en els
justificants de despesa s'han abonat efect¡vamenl ¡ que no pot recuperar-los o compensar-los.

4.6. El Consell lnsular d'Eiv¡ssa podrá utilitzar qualsevol mit ¿ de control com inspeccions, visites,
sol.licitud d'aportació de nous documents ¡/o aclanments, etc. per a l'aplicació correcta de l'ajuda
conced¡da.

5. Re¡ntegrament i revocació

5.1. Si amb la documentació presentada no s'arriba a justificar el 100 o/o de la despesa prevista per
a l'activitat objecte del Conveni, l'a,uda es reduirá proporcionalment a la despesa .iustiflcada, de
manera que I'a.iuda cobreixi només les despeses correctament justificades.

5.2. L incompliment de l'obl¡gac¡ó de justificar la finalitat de I'ajuda económica rebuda en la forma i

els terminis establerts suposará, a més de la revocació, la impossib¡litat de rebre ajudes del
Consell mentre no es faci la devolució de l'import reclamat.

5.3. Si durant la instrucció de l'expedient o en el transcurs dels quatre anys poster¡ors a la
concessió de l'ajuda s'observen incompliments parc¡als o totals de les activitats objecte d'aquest
Conven¡, l'¡mport subvenc¡onat pot ser sotmés a disminució o reintegrament. En aquest sent¡t, de
conform¡tat amb l'article 17.3.n de la Llei general de subvencions, en relac¡ó amb l'article 37.2 de
la mateixa llei, s'estableixen els següents criteris de graduació del poss¡ble incompliment material
de l'activitat objecte d'aquesta subvenc¡ó, i sempre que els beneficiaris acreditin una actuació
inequívoca tendent a la satisfacció dels seus compromisos:

GRAU DE COMPLIMENT
MATERIAL

P ERCE NTAT G E A DI SM I N U I R/
REINTEGRAR

7 O-7 4 o/o 15%

75-79 o/o 12 o/o

80-84 % 9 o/o

85-89 o/o 6 o/o

90-94 0a 3Yo

95-99 % o%

L'órgan ¡nstructor apl¡cará aquestos criter¡s per determ¡nar la quantitat que f¡nalment haurá de
percebre l' , o en el seu cas, l'import a reintegrar.

podrá revocar, per delegacióL'aj
del Departament de Cultura,

mitjanqant resolució de la
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5.4. D'acord amb el que d¡sposa l'art¡cle 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es revocará Ia subvenció quan, posteriorment a la
resoluc¡ó de concessió v¿l¡da ¡ ajustada a dret, el benefic¡ari incompleixi totalment o parcialment
les obligac¡ons o els comprom¡sos contrets als quals esÉ condicionada l'eficácia de l'acte de
concessió de la subvenció. En tal cas, quedará sense efecte l'acte de concessió, com a
conseqüéncia de la revocació, i pertocará reintegrar totalment o parcialment l'ajuda rebuda per
l'entitat benefic¡ária i, si escau, I'exigéncia de l'interés de demora, en els casos previstos en
l'article 44 del Decret legislatiu 212005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de subvencions.

5.5. El reintegrament es realitzará pel procediment regulat per les dispos¡cions generals sobre
procediments administratius contingudes en el títol lV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment adminrstratiu comú de les administrac¡ons públiques, sense perjud¡ci de les
especial¡tats que s'estableixen en la LIei general de subvenc¡ons ien el RLGS, en el qual s'ha de
garantir l'aud¡énc¡a a les entitats ¡nteressades. Les quantitats reintegrables tenen la consideració
d'¡ngressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenfment.

5.6. El régim d'¡nfraccions isancions administratives aplicables será l'establert en el títol lV de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; ien el títol V del Text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2l2OO5, de 28 de desembre. Tot aixó sense perjudici de
les responsabilitats penals o civils en qué es pugui incórrer.

6. Régim de l'ajut

La concessió d'aquest ajut és compatible amb la concessió d'altres ajuts que pugu¡n concedir
aquesta o altres administracions, peró en cap cas l'import no pot ser de tal quantia que,
ailladament o en concurréncia amb altres subvenc¡ons o ¡ngressos públics o privats, superi el cost
del servei subvencionat, de conformitat amb el que disposa l'art¡cle 20 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Lle¡ de subvencions ien relac¡ó amb
I'article 19 de la Llei 38/2003, 1 7 de novembre, general de subvenclons.

L'Obispado de lbiza y Formentera podrá subcontractar amb tercers, totalment o parcialment, les
activitats objecte d'aquest conveni, sempre que es compleix¡n les prescripcions contingudes a
l'article 29 de la Llei 38/2003, de '17 de novembre, general de subvencions.

7. Responsabilitat

L'act¡vitat objecte d'aquest Conven¡ no implicará l'establiment de cap relac¡ó laboral de les
persones contractades per l'Obispado amb el Consell lnsular d'Eivissa.

El Consell lnsular d'Eivissa no assumirá cap tipus de responsabilitat derivada de la realització de
l'activitat objecte d'aquest Conveni.

L'Ob¡spado de lbiza y Formentera assumeix el compromÍs que les activitats objecte del present
Conven¡ es desenvolupin dins el termes legals que en cada cas corresponguin, ique hi hagi les
assegurances i els permisos pertinents.

8. Segu¡ment del Conveni

del Conveni.
responsables per supervisar i fer el
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- Per part del Consell lnsular d'Eivissa, es nomena el Sr. Joan Ramon Torres, técnic de Patrimoni, i

la Sra. Marla Catalina Serra Cardona, administrativa del Departament de Cultura, Educació i

Patrimoni.

- Per part de l'Obispado de lb¡za y Formentera, es nomena el Sr. V¡cente Ribas Prats, vicari
general de l'Obispado de lbiza y Formentera, i el Sr. Juan Serapio Planells.

La missió dels responsables del Conveni será la comunicació entre les parts de totes aquelles
circumstáncies que puguin produir-se, la resolució de les situacions excepcionals que puguin
sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució ¡ els efectes que es pugu¡n derivar
d'aquest Conveni per tal d'anibar a un acord amistós.

El régim de funcionament i adopc¡ó d'acords és I'establert en la Llei 4O12O15, de 2 d'octubre, per al
funcionament dels órgans col. legiats.

9. Extinció del Conveni

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

Són causes de resolució:

a) L'incompliment de les obligac¡ons per part de qualsevol de les parts signants, o d'ambdues.

En aquest cas, qualsevol de les parts podrá requerir a l'altra part per tal que compleixi en un
determ¡nat term¡ni amb les obligacions o els compromisos que es consider¡n incomplerts. Aquest
requer¡ment será comunicat als responsables del segu¡ment, la vigiláncia i el control de l'execució
del Conveni.

Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteix I'incompl¡ment, la part requeridora
notif¡cará a l'altra part la concurréncia de la causa de resolució is'entendrá resolt el Conveni. La
resolució del Conveni per aquesta causa podrá derivar en una ¡ndemnització dels perjudicis
causats a la part complidora.

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

c) L'anul lació o la revocació de l'acte de concess¡ó 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.

f) La denúncia de qualsevol de les parts man¡festada per escrit i, en tot cas, feta amb un mes
d'antelació a la finalització d'aquest Conveni.

g) La resta de les causes previstes a la normativa d'aplicac¡ó.

Lar
mod

requerirá l'acord unánime de les parts ila formal¡tzació de la
del document
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lO. Órgans competents per a I'ordenació, la instrucció i la resolució

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell lnsular d'Eivissa és el competent per
instruir el procediment d'aquest Conveni, de conformitat amb l'establert a l'article teroe¡ apartat 6,
del Decrei de Presidéncia núm. 2020000768, de modificac¡ó del Decret de Presidéncia núm.
2O19OOO471, de data 10-O7-2019, d'estructura del govern del Consell lnsular d'Eiüssa i creació de
departaments, idel Decret de Presidéncia núm. 2019000484, de data '16-07-2019, de
determ¡nació de les atribucions coresponents als diferents órgans del Consell lnsular d'E¡vissa
(BOIB núm. 153, de 05-09-20). Dins d'aquest Departament correspon a la consellera executiva
l'ordenació del proced¡ment, en v¡rtut de l'apartat i de I'art¡cle primer del Decret de Presidéncia
núm. 48412019, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als
d¡ferents órgans del Consell lnsular'd'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2O19; modificac¡ons al
BOlts núm. 175,de31-12-20't9, al BOIB núm. 101, de 46-2020, ial BOIB núm. 153, de 5-9-2020).

Pel que fa a la competéncia per aprovar aquest Conveni, de conformitat amb I'establert a l'article
tercer, apartat b, del Decret de Presidéncia núm. 48412019, de data 16 de juliol, de determinació
de les atribucions corresponenis als diferents órgans del Consell lnsular d'Eivissa (BOIB núm. 98
EXT., de 17-07 -2O; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-19, BOIB núm. 101, de 04-06-20 i al
BOIB núm. 153, de 05-09-20), conespon al Consell Executiu "Aprovar els conven¡s amb altres
entitats públiques o privades la quantia dels quals super¡ els quinze mil euros (15.000 q".

I l. Régim jurídic i jurisdicció competent

En tot alló no preüst en el present Conveni, será d'aplicació l'establert a la LIei 4O12O15, d'1
d'octubre, de régim juríd¡c 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 Reglameni de
desenvolupament de la Lle¡ 38/2003, i al Decret legislatiu 212005, de 28 de desembré, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions. Així com la Llei 12i1998, de 21 de desembre, del
patrimoni históric de les llles Balears i la Llei '16/'1985, de 25 de juny, del patrimoni históric
espanyol.

En la realització de les activitats objecte d'aquest Conveni s'han d'observar les prescripcions
contingudes a la Llei orgánica 312018, de 5 de desembre, de protecció de dades ¡ garant¡a dels
drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95l46lCE (Reglament general de
protecc¡ó de dades) (DOUE 04-05-16), ¡ a la resta de legislació vigent en matéria de protecció de
dades personals que hi sigui d'apl¡cac¡ó.

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

12. Publícitat

El present Conveni es publicará a la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes
als articles l8 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions i al

de 8 de marg, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de
se'n fará publ¡citat al Portal de Transparénc¡a del Consell

,de l'establert als articles 5.4 i 8.1 de la
informació pública i bon govern.

decret

bre, de trans



Consell d'Eivissa

13. Vigéncia

Aquest Conven¡ tendrá v¡géncia des del dia de la seua signatura fins a la corptát, realització de
l'activitat subvencionada, sempre dins el termini previst a I'article 49.h de la Llei 4012015, d'1
d'octubre, de régim jurídic de el sector públic.

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

Eivissa,

Pel Consell lnsular d'Eivissa

r44a.t
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Per l'Obispado de lbiza y Formentera

ANNEX al Conveni de col.laboració entre el Consell lnsular d'Eivissa i l'Obispado de lbiza y
Formentera en matéria de patrimoni cultural per a la promoció i la difusió de les esglésies
de Sant Jord¡, de Sant Josep, de Sant Antoni, de Sant Miquel, d6 Santa Eulária, de la Mare
de Déu de Jesús, de Sant Pere «el Convent» i de Santa Maria Catedral d'Eivissa, any 2021

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 la Mare de Déu Jesús

Esglés¡a de Santa Maria Catedral d'Eivissa

R0700574G

R0700563J

R0700455r

R0700558J

R0700583H

R0700555F

R0700585C

R0700026H


