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Ref. 4319 

 

 

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Universitat de les Illes 
Balears per a la realització d’activitats del Vicerectorat de Projecció Cultural i 
Universitat Oberta a l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2021-22 

 

Parts 

 

Sara Ramón Roselló, consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del 
Consell Insular d’Eivissa, nomenada mitjançant Decret de Presidència 472/2019, de data 10 
de juliol de 2019, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les 
vicepresidències del Consell Insular d’Eivissa (BOIB extr. núm. 95, de data 11-07-19), en 
representació del Consell Insular d’Eivissa, amb el NIF S0733001B i domicili a l’avinguda 
d’Espanya, 49, 07800 Eivissa, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article primer, 
apartat b, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació 
de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB 
núm. 98 EXT., de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB 
núm. 101, de 4-06-2020, i al BOIB núm. 153, de 5-09-2020). 

 

Jaume Carot Giner, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (amb el NIF 
Q0718001A), com a representant d’aquesta universitat, en virtut del nomenament efectuat 
pel Decret 32/2021, de 7 de juny (BOIB núm. 78, de 12-06-21), d’acord amb el que 
estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.n el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual 
s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat (BOIB núm. 76, de 22-05-2010), amb 
domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma. 

 

Antecedents 

 

1. La Constitució espanyola disposa, al seu article 44, que els poders públics 
promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual tothom té dret. 

2. El Consell Insular d’Eivissa té competències pròpies en matèria de cultura, activitats 
artístiques i culturals, foment i difusió de la creació i producció teatral, musical, 
cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i arts combinades, promoció i 
animació sociocultural, de conformitat amb l’article 70.18 de l’Estatut d’autonomia de 
les Illes Balears (en endavant EAIB), aprovat per Llei orgànica 2/1983, de 25 de 
febrer, modificat per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia, que exerceix des que va ser transferida la competència mitjançant la 
Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en 
matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de 
dipòsit legal de llibres i d’esports (BOCAIB núm. 159, de 29-12-94), a través del seu 
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Departament de Cultura, Educació i Patrimoni en virtut de l’apartat tercer 6 del Decret 
de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 
2019000471, de data 10-7-2019, d’estructura del govern del Consell Insular d’Eivissa 
i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-
7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del 
Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 153, de 5-09-2020; modificació al BOIB núm. 
119, de 2-09-2021). 

3. La Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars (BOIB núm. 88, de 7 de juliol de 
2022) preveu expressament a l’article 120.1 que els consells insulars i les seves 
entitats instrumentals poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i 
privat, sense que això impliqui cessió de la titularitat de la competència.  

4. La Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB) té atribuïda, com una de les 
seves funcions, la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, 
social i econòmic de la comunitat autònoma en què s’assenta. 

5. La insularitat ha estat històricament un motiu d’estudi pel que significa de fet limitador 
de la capacitat de desenvolupament, motiu pel qual s’ha convertit en sinònim de cost 
diferencial, de manera que les regions insulars pateixen desavantatges estructurals 
vinculats al propi tret insular, i la insularitat de les illes Pitiüses no n’és una excepció, 
sinó que genera un conjunt de perjudicis i inconvenients que han de ser corregits o 
compensats. En aquest sentit, l’EAIB al seu article 3 empara la insularitat del territori 
de la comunitat autònoma com a fet diferencial i mereixedor de protecció especial, i 
per això preveu que els poders públics, de conformitat amb el que estableix la 
Constitució, garanteixin la realització efectiva de totes les mesures necessàries per 
evitar que del fet diferencial es puguin derivar desequilibris econòmics o de qualsevol 
altre tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats autònomes. 
Per aquest motiu i amb la intenció de pal·liar els efectes d’aquesta insularitat, el 
Consell Insular, si bé no té competències pròpies en matèria d’educació, ha donat 
sempre suport a les iniciatives de formació i a totes aquelles que suposin augmentar 
l’oferta cultural de l’illa, ja que així es permet oferir una opció més de 
desenvolupament cultural i acadèmic als habitants illencs. 

6. Les dues institucions estam interessades a fomentar totes aquelles activitats i 
iniciatives necessàries per al desenvolupament de la cultura i el progrés de les 
nostres illes, i perquè la ciutadania d’Eivissa pugui adquirir, actualitzar, completar i/o 
ampliar la seva formació i els seus coneixements i les habilitats per al seu 
desenvolupament intel·lectual i cultural. 

7. A més, l’any 2022 es commemora el vint-i-cinquè aniversari de les seus de la UIB a 
Menorca i a Eivissa i Formentera i, per celebrar aquesta fita, la UIB, a través del 
Servei d’Activitats Culturals (SAC), va organitzar una programació cultural a la Seu 
universitària d’Eivissa i Formentera per als dies 9 i 30 d’abril de 2022 (Eivissa) i 28 de 
maig de 2022 (ruta per Formentera). 

8. Entre aquestes activitats del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta hi 
ha: 

Les organitzades per la Universitat Oberta per a Majors (UOM): 

- La UOM a Eivissa, que té com a finalitat bàsica dotar la UIB d’una oferta 
específica per a la gent gran. 

- La UOM Arreu Eivissa que és un programa de 25 hores de durada que es 
realitza en diferents municipis d'Eivissa amb un cicle de 5 conferències. Els 
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pobles que hi participen són Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja 
Santa Eulària des Riu i Sant Josep de sa Talaia i el nucli de Sant Jordi de ses 
Salines. 

Les organitzades pel Servei d’Activitats Culturals (SAC): 

- De l’habitatge popular a l’hotel contemporani. Ruta per la modernitat 
arquitectònica a Eivissa. Ruta guiada a càrrec de María Sebastián. 

- Concert de l’Orquestra Universitat de les Illes Balears, dirigit per Francesc 
Amengual, va tenir lloc el dia 30 d’abril de 2022 al Conservatori Professional de 
Música i Dansa d’Eivissa i Formentera “Catalina Bufí”, en commemoració dels 
vint-i-cinc anys de la Seu de la UIB a Eivissa. 

9. En aquest sentit, el Consell Insular d’Eivissa va preveure al seu Pressupost de 
l’exercici 2022 (aprovació definitiva publicada al BOIB núm. 8, de 13-01-2022) i al Pla 
estratègic 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) una 
ajuda nominativa a la UIB per realitzar activitats que complementen la formació 
acadèmica de la ciutadania de l’illa d’Eivissa, per un import màxim de 17.000 € de 
l’aplicació pressupostària 3230 45102. 

10. D’altra banda, en data 27 de juliol de 2022 (REGAGE22s00032564585 i 
REGAGE22s00032568175) la UIB va presentar, a petició del Consell Insular 
d’Eivissa, al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni la documentació 
requerida per tal de tramitar l’expedient administratiu corresponent. 

 

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest Conveni, d’acord amb les següents 

 

Clàusules 

 

1. Objecte 

És objecte del present Conveni concedir una ajuda econòmica i establir els termes i 
les condicions de la col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa (CIE) i la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) per reforçar l’oferta cultural a l’illa d’Eivissa 
mitjançant per haver realitzat durant l’any acadèmic 2021-22 les activitats següents: 
La UOM a Eivissa (Seu) i La UOM Arreu d’Eivissa, organitzades per la Universitat 
Oberta per a Majors (UOM) a l’illa d’Eivissa.  

Les activitats: De l’habitatge popular a l’hotel contemporani. Ruta per la modernitat 
arquitectònica a Eivissa, i el Concert de l’Orquestra Universitat de les Illes Balears, 
dirigit per Francesc Amengual (30 d’abril de 2022), ambdues activitats 
commemoratives del 25è aniversari de la Seu de la UIB a Eivissa, organitzades pel 
Servei d’Activitats Culturals (SAC). 

Ambdós serveis del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta. 

 

2. Despeses subvencionables 

2.1. Són despeses subvencionables totes aquelles derivades de l’organització i la 
realització de les activitats objecte d’aquest Conveni, segons l’establert a l’article 31 
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de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, excepte les 
despeses establertes en el punt següent. 

2.2. No són despeses subvencionables: 

- L’adquisició de béns inventariables 

- Les despeses bancàries 

- Els interessos deutors de comptes bancaris 

- Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives 

- Les provocades per procediments judicials 

- Les derivades del pagament d’impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació 

 

3. Crèdits pressupostaris i quantia de l’ajuda 

El CIE subvencionarà la UIB amb la quantitat màxima de 8.207,35 € de l’aplicació 
pressupostària 3230 45102 del Pressupost general del CIE per a l’any 2022. 

Aquest import màxim es destina a la realització durant l’any acadèmic 2021-22 de les 
activitats objecte del conveni i que es detallen a continuació i, de conformitat amb la 
documentació aportada per la UIB, amb les quanties següents: 

Servei d’Activitats Culturals (SAC) 

Activitat subvencionada Import total Import CIE 

De l’habitatge popular a l’hotel contemporani. 
Ruta per la modernitat arquitectònica a Eivissa 

1.093,39 1.093,39 

Concert de l’Orquestra Universitat de les Illes 
Balears, dirigit per Francesc Amengual (30 
d’abril de 2022) 

778,80 778,80 

TOTAL ACTIVITATS SAC 1.872,19 1.872,19 

Universitat Oberta per a Majors (UOM) 

Activitat subvencionada Import total Import CIE 

UOM a Eivissa (Seu) 12.669,34 € 4.242,34 € 

UOM Arreu d’Eivissa 3.592,82 € 2.092,82 € 

TOTAL ACTIVITATS UOM 16.262,16 € 6.335,16 € 

TOTAL DESPESES SAC i UOM 18.134,35 € 8.207,35 € 

 

4. Compatibilitat 

Aquesta ajuda del CIE a la UIB per portar a terme les activitats esmentades és 
compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, 
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 



 

5/11 

Tanmateix, d’acord amb el que estableix l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, l’import de la subvenció en cap cas no podrà ser 
de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada. Igualment ho 
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. 

 

5. Justificació de la subvenció i pagament de l’ajuda 

5.1. El pagament del 100 % d’aquesta subvenció del CIE a la UIB per un import de 
8.207,35 € s’efectuarà en un únic pagament a la firma del Conveni, atès que la UIB 
ha realitzat les activitats objecte d’aquest Conveni i ha aportat la documentació que 
acredita que compleix les condicions per ser-ne beneficiària i el compte justificatiu de 
la realització de la totalitat de l’activitat subvencionada. 

En concret, en data 27 de juliol de 2022 (REGAGE22s00032564585 i 
REGAGE22s00032568175) la UIB va presentar, a petició del Consell Insular 
d’Eivissa, al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni la documentació 
justificativa següent, que es considera correcta: 

a) Sol·licitud d’ajuda econòmica per import màxim de 8.207,35 € corresponent a 
despeses de les activitats següents: UOM a Eivissa (12.669,34 €), UOM Arreu 
d’Eivissa (3.592,82 €), activitats del SAC realitzades a Eivissa (1.872,19 €). 
També s’hi especifiquen els representants de la UIB a la comissió de seguiment 
del Conveni. 

b) Declaració responsable sobre el compliment de les condicions establertes a la llei 
general de subvencions per poder ser beneficiari de l’ajuda, i autorització al 
Consell per demanar els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

c) Memòria de la UOM i el SAC a Eivissa, curs acadèmic 2021-22. 

d) Certificat de la gerenta de la UIB, en relació amb la subvenció concedida pel CIE 
per a la realització del programa de La UOM a Eivissa (Seu), La UOM Arreu 
d’Eivissa i dues activitats del SAC a Eivissa durant el curs acadèmic 2021-22, en 
què s’acredita: 

1. Que aquestes activitats s’han realitzat. 

2. Que el pressupost executat d’ingressos i despeses de les activitats 
assenyalades ha estat d’un import global de 18.134,35 € (12.669,34 € UOM 
Eivissa + 3.592,82 € UOM Arreu d’Eivissa + 1.872,19 € activitats SAC), dels 
quals són imputables al Consell 8.207,35 € (4.242,34 € UOM Eivissa + 
2.092,82 € UOM Arreu d’Eivissa + 1.872,19 € activitats SAC). 

3. Els ingressos obtenguts, en què consta l’aportació del Consell. 

4. Que la subvenció atorgada pel Consell Insular d’Eivissa s’ha aplicat a la 
finalitat per a la qual es va concedir i que no supera amb les subvencions i 
altres ingressos concurrents el cost de les activitats subvencionades. 

5. Que els justificants de les despeses subvencionades acreditatius del cost 
total del projecte subvencionat resten a disposició del Consell Insular 
d’Eivissa i del Tribunal de Comptes, a la seu d’aquesta entitat, carretera de 
Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma. 
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e) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent amb les seues obligacions amb la 
Seguretat Social i amb l’Agència Tributària estatal. 

5.2. El pagament de l’ajuda concedida es realitzarà mitjançant transferència bancària 
i al número de compte bancari que consti a l’imprès de sol·licitud d’alta o modificació 
com a creditor del CIE a efectes econòmics. 

 

6. Reintegrament i revocació de l’ajuda 

6.1. El CIE podrà utilitzar qualsevol mitjà de control com inspeccions, visites, 
sol·licitud d’aportació de nous documents i/o aclariments, etc. per comprovar 
l’aplicació correcta de l’ajuda concedida. 

6.2. 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 l’activitat 
objecte d’aquest Conveni, l’import subvencionat pot ser sotmès a reintegrament. En 
aquest sentit, de conformitat 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 incompliment material de l’activitat objecte d’aquesta 
subvenció, i sempre que el beneficiari acrediti una actuació inequívoca tendent a la 
satisfacció dels seus compromisos: 

GRAU DE COMPLIMENT MATERIAL PERCENTATGE A REINTEGRAR 

70-74 % 15 % 

75-79 % 12 % 

80-84 % 9 % 

85-89 % 6 % 

90-94 % 3 % 

95-99 % 0 % 

Aquestos criteris s’aplicaran per determinar l’import a reintegrar. 

L’ajuda concedida es podrà revocar mitjançant resolució de la consellera executiva 
del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni. 

6.3. D’acord amb el que disposa l’article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es revocarà la subvenció 
quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari 
incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als 
quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció. En tal cas, 
quedarà sense efecte l’acte de concessió, com a conseqüència de la revocació, i 
pertocarà reintegrar totalment o parcialment l’ajuda rebuda per l’entitat beneficiària i, 
si escau, l’exigència de l’interès de demora, en els casos previstos en l’article 44 del 
Decret llei 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
subvencions. 
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El reintegrament es realitzarà pel procediment establert al títol II de la Llei general de 
subvencions, en el qual s’ha de garantir l’audiència a l’entitat interessada. Les 
quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser 
exigides per la via de constrenyiment. 

6.4. Per a la resta d’incompliments diferents dels mencionats anteriorment s’atendrà 
al que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions) i al 
títol V del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, 
de 28 de desembre. Tot això sense perjudici de les responsabilitats penals o civils en 
què es pugui incórrer. 

 

7. Obligacions de la UIB 

La UIB reuneix els requisits per obtenir 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, i a l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.  

A més, són obligacions de la UIB: 

a) Dur a terme les actuacions objecte de la subvenció. 

b) Difondre i fer pública l’ajuda del CIE amb la inserció, en un lloc destacat, de 
l’escut de la Corporació, en el material (fullet, pòsters, pàgina web...) de difusió 
de les accions objecte d’aquest Conveni. 

c) Acreditar abans de la signatura d’aquest document que es troba al corrent de les 
seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i autonòmica, amb la 
Seguretat Social, o bé autoritzar el CIE perquè faci la consulta. 

d) No figurar com a deutor del CIE. 

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans 
competents. 

f) Justificar la realització de les actuacions, com també el compliment dels requisits 
i les condicions que determinen la concessió de la subvenció. 

g) Comunicar al CIE l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat, 
sempre abans de justificar l’aplicació que s’hagi de donar als fons percebuts. 

h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos a l’article 44 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

i) La UIB podrà subcontractar amb tercers, totalment o parcialment, les activitats 
objecte d’aquest conveni, sempre que es compleixin les prescripcions 
contingudes a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. En aquest sentit, de conformitat amb l’article 29.2 de l’esmentada 
llei, l’entitat beneficiària de l’ajuda podrà arribar a subcontractar fins al 100 % 
de l’activitat subvencionada. 

j) En tot cas, complir el que disposa l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’article 
14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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8. Obligacions del CIE 

a) Comprovar, amb anterioritat a la signatura d’aquest Conveni, que la UIB està al 
corrent amb les obligacions amb el CIE. 

b) Aportar, si escau, a la UIB la quantitat màxima de 8.207,35 € amb càrrec a la 
partida 3230 45102 de l’exercici pressupostari 2022. 

c) Revisar la documentació justificativa presentada per la UIB, a l’efecte de tramitar 
el pagament corresponent de la subvenció. 

 

9. Responsabilitat 

Les activitats objecte d’aquest Conveni no implicaran l’establiment de cap relació 
laboral amb el CIE de les persones contractades per la UIB. 

El CIE no assumirà cap tipus de responsabilitat derivada de la realització de les 
activitats objecte d’aquest Conveni. 

La UIB assumeix el compromís que l’activitat objecte del present Conveni es 
desenvolupi dins els termes legals que en cada cas corresponguin, i que hi hagi les 
assegurances i els permisos pertinents. 

 

10. Comissió de seguiment 

Les parts acordam la creació d’una comissió paritària per supervisar i fer el 
seguiment dels objectius del Conveni. La comissió estarà formada per: 

- M. Antònia Costa, funcionària del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni 
del CIE 

- Joan-Albert Ribas, funcionari del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni 
del CIE 

- Maria Magdalena Brotons Capó, vicerectora de Projecció Cultural i Universitat 
Oberta de la UIB 

- Antoni Gamundí Gamundí, director de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) 
de la UIB 

- Bàrbara Obrador Rosselló, directora del Servei d’Activitats Culturals (SAC) de 
la UIB 

La comissió ha de resoldre les situacions excepcionals que puguin sorgir sobre la 
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes que es puguin derivar d’aquest 
Conveni per tal d’arribar a un acord amistós. 

En el seu funcionament seran aplicables, en tot el no previst expressament en aquest 
Conveni, les disposicions de la subsecció 1a de la secció 3a del capítol II del títol 
preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

11. Règim jurídic i jurisdicció competent 

El present Conveni té naturalesa administrativa, de conformitat amb l’establert als 
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, i per tant, en virtut de l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
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espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, està exclòs de l’àmbit de la seua aplicació, i 
s’ha de regir per les seues clàusules, i en tot allò no previst en el present Conveni, 
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, i 
pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de subvencions, d’aplicació a aquest Conveni en virtut de la seua disposició 
addicional segona, en tractar-se d’una competència transferida per la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears als consells insulars. 

Les parts que subscrivim aquest Conveni ens comprometem a intentar resoldre en 
comú les diferències que puguin sorgir en la seua aplicació i interpretació. Però si 
això no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i 
l’execució d’aquest Conveni han de ser del coneixement i de la competència de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

12. Confidencialitat, seguretat i protecció de dades 

En la realització de les activitats objecte d’aquest Conveni s’han d’observar les 
prescripcions contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades i garantia 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 i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) 
(DOUE 4-05-2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades 
personals, que hi sigui d’aplicació. 

 

13. Resolució del Conveni 

Aquest Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 

Són causes de resolució: 

a) L’incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, 
o d’ambdues. 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà requerir a l’altra part per tal que 
compleixi en un determinat termini amb les obligacions o els compromisos 
que es considerin incomplerts. Aquest requeriment es comunicarà als 
responsables del seguiment, vigilància i control de l’execució del Conveni. 

Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteix l’incompliment, la 
part requeridora notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de 
resolució i s’entendrà resolt el Conveni. La resolució del Conveni per aquesta 
causa podrà derivar en una indemnització dels perjudicis causats a la part 
complidora. 

b) La dissolució de l’entitat que subscriu 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. 
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e) El mutu acord de les parts. 

f) 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. 

g) La resta de les causes previstes a la normativa d’aplicació. 

La modificació d’aquest Conveni requerirà l’acord unànime de les parts i la 
formalització de la modificació mitjançant la signatura del document corresponent. 

 

14. Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució 

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del CIE és el competent per instruir 
el procediment d’aquest Conveni, de conformitat amb l’establert al número 6 de 
l’apartat tercer del Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del 
Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d’estructura del govern 
del Consell Insular d’Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència 
núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions 
corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 153, de 
5-09-2020; modificació al BOIB núm. 119, de 2-09-2021). Dins d’aquest Departament 
correspon a la consellera executiva l’ordenació del procediment, en virtut de l’apartat 
primer, lletra i, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de 
determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular 
d’Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 
31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-06-2020, i al BOIB núm. 153, de 5-09-2020). 

Pel que fa a la competència per aprovar aquest Conveni, de conformitat amb 
l’establert a l’apartat tercer, lletra b, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de 
data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents 
òrgans del CIE, correspon a la consellera executiva Departament de Cultura, 
Educació i Patrimoni “Aprovar i signar en nom del Consell Insular d’Eivissa els 
convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades, relatius a 
assumptes propis del seu Departament fins a la quantitat de quinze mil euros (15.000 
€), i donar-ne compte en el primer Consell Executiu que se celebri”. 

 

15. Vigència 

El present Conveni tendrà vigència des del dia de la seua signatura fins al dia 30 de 
juny de 2023. 

 

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

 

Eivissa, octubre de 2022 

 

Pel Consell Insular d’Eivissa,    Per la Universitat de les Illes Balears, 
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Diligència 

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 
de juliol 2022 i el va ratificar el Consell de Govern en data 27 de 
juliol de 2022, de conformitat amb el que estableixen els articles 
24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, 
aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 
de maig). 
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