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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

11304 Resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i
Cooperació Municipal d’aprovació del Conveni entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de
Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per la promoció de
polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local de l’any 2022
FORUM INGENION 2022

En data 7 de novembre de 2022, la consellera executiva va dictar la resolució núm. 2021000134 d'aprovació del Conveni entre el Consell
Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per la promoció de
polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local de l'any 2022 FORUM INGENION 2022, següent:

“(…)

PRIMER.- APROVAR i subscriure el Conveni entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per impulsar el
foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament
local – INGENION 2022 amb CSV 14161356126516464261.

SEGON.- APROVAR la dotació econòmica de la subvenció per un import total màxim de deu-mil euros (10.000,00 €), a càrrec de
l'aplicació pressupostària 4220.46206 del vigent pressupost a l'Ajuntament de Santa Eulària amb CIF P0705400J.

TERCER.-.PUBLICAR el present conveni en el  (BOIB) i a la Base Nacional de Dades de Subvencions Butlletí oficial de les Illes Balears
(BNDS), una vegada s'hagi aprovat, de conformitat amb allò establert a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa
(http://transparencia.conselldeivissa.info), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

QUART.- DONAR compte de l'aprovació del present conveni al proper Consell Executiu que es celebri.

(...)"

 

Eivissa, (Signat electrònicament: 22 de desembre de 2022)

La cap de secció d'Indústria del Departament  de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
Olga Torres Ribas
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CONVENI ESPECÍFIC ENTRE EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I L'AJUNTAMENT de Santa Eulària des Riu per impulsar
el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el

desenvolupament local – INGENION 2022

Eivissa, 9 de novembre de 2022

REUNITS

María Fajarnés Costa, consellera executiva de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa (CIF
S0733001B), (en endavant Consell) nomenada per Decret de Presidència nº 472/2019 publicat en el BOIB núm. 95, d'11-7-2019), actuant en
nom i representació del Consell Insular d'Eivissa, tot de conformitat amb el que disposen l'article 33.2 i) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de
consells insulars, i l'article 72 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa, i l'apartat primer lletra 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 17-7-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de
5-09-2020).

Miguel Tur Rubio, alcalde accidental de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (CIF P0705400J) en virtut de la delegació conferida
mitjançant Decret d'Alcaldia de data 3/11/2022, en nom i representació del consistori de l'esmentat municipi, de conformitat amb el que
disposa l'article 21.1b, en relació amb l'article 23.3 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest Conveni i

MANIFESTEN

I. Que el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu tenen entre les seues finalitats la promoció de l'ocupació estable i
de qualitat dels ciutadans i ciutadanes del de tota l'illa d'Eivissa, mitjançant, entre d'altres, el desenvolupament d'estratègies de promoció
econòmica i desenvolupament local i de foment de l'esperit emprenedor, l'autoocupació i la creació d'empreses.

II. Així mateix, el Consell Insular d'Eivissa és competent en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en
la planificació en el territori insular, d'acord amb les competències de les altres administracions públiques en aquest àmbit, segons la lletra d)
de l'article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

III. D'altra banda, l'Ajuntament gaudeix de la naturalesa d'ens local i té plena capacitat i personalitat jurídica independent per al compliment
de les seues finalitats pròpies i es regeix pel principi de cooperació i col·laboració, i en la seua actuació pels criteris d'eficiència i servei a la
ciutadania.

Així mateix, pel que fa a la competència dels municipis en matèria de desenvolupament econòmic local, l'article 29 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, preveu: «1. A més de les competències derivades de la legislació bàsica de
l'Estat i de l'exercici de les que puguin ser delegades per l'Estat, per la comunitat autònoma, pels consells i per altres administracions, aquesta
llei garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han de ser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta
només al control de constitucionalitat i legalitat.

Els municipis de les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen en tot cas competències pròpies en les matèries següents, d'entre altres: s)
Regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial,
artesanal i turístic, en el seu territori; t) Desenvolupament econòmic local i promoció turística del seu territori».

IV. L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, a través del VIII Fòrum d'Emprenedors Ingenion 2022, dona suport directe a les persones
emprenedores i pretén ser un punt de trobada de projectes, recursos i persones de l'illa d'Eivissa, entorn de la innovació, en l'àmbit
professional i empresarial.

V. Que des dels seus inicis, des de fa set anys, el Fòrum d'Emprenedors Ingenion ha treballat per a impulsar el creixement de les petites i
mitjanes empreses, així com dels autònoms amb la finalitat de millorar la seva professionalització. Al voltant de 1767 assistents entre les set
edicions, on s'han presentat 78 projectes empresarials innovadors.

VI. Que el cost total subvencionable previst per a la realització d'aquest esdeveniment és de 21.532,55 € (ANNEX I).

VII. Que és voluntat d'ambdues institucions que tots els ciutadans i ciutadanes de l'Illa d'Eivissa puguin beneficiar-se del VIII Fòrum
d'Emprenedors Ingenion 2022, per fomentar l'esperit emprenedor, la innovació, generar coneixement, atreure talent empresarial, crear una
comunitat entorn a l'emprenedoria per afavorir la creació i consolidació de les empreses de l'illa d'Eivissa.

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

67
/1

12
60

97

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 167
24 de desembre de 2022

Fascicle 293 - Sec. III. - Pàg. 58406

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix al seu article 47.1 que són convenis els acords amb efectes jurídics
adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques
entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat comuna.

Altrament, en el marc dels principis generals que han de regir les relacions entre les diferents administracions públiques de la dita Llei
40/2015, d'1 d'octubre, es disposa a l'article 3 que les administracions públiques, en les seues relacions, es regeixen pels principis de
cooperació, col·laboració i coordinació, i en la seva actuació pels criteris d'eficàcia i servei efectiu als ciutadans.

I per tot allò exposat, ambdues parts subscriuen aquest Conveni que es regeix per les següents:

ESTIPULACIONS

Primera.- Objecte del conveni

És objecte del present conveni establir els termes i les condicions de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu.

Així mateix, aquest conveni instrumenta la subvenció nominativa prevista als Pressupost del Consell Insular d'Eivissa a l'Ajuntament de
Santa Eulària des Riu de l'any 2022, de conformitat amb l'establert a l'art. 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic (LRJSP) i de l'art. 22.2  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i art. 65 del RD 887/2006, de 21 dea)
juliol, mitjançant el que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS).

Segona.- Obligacions de les parts

Ambdues parts ens comprometem amb caràcter general a executar les activitats objecte d'aquest Conveni de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

A més, l'Ajuntament es compromet a:

a) Organitzar, gestionar, difondre i realitzar el VIII Fòrum d'emprenedors Ingenion 2022, els dies 10 i 11 de novembre de 2022, al Centre
cultural de Jesús, amb el següent contingut:

TALLERS “FORMA'T AMB INGENION”

DIJOUS 20 D'OCTUBRE. Centre Cultural de Jesús.

11:00 h – 12:30 h “Comunicación eficaz: Existe un lenguaje que va más allá de las palabras”.

Formadora: Jimena Ansotegui, periodista especialitzada en màrqueting i estratègia digital.

El taller pretén dotar els assistents de les eines essencials per poder aconseguir una comunicació efectiva en el seu dia a dia. A través
d'exemples i teories simples s'explicaran quins són els elements necessaris per fer arribar els nostres missatges de manera clara i eficaç.

DIMARTS 25 D'OCTUBRE. Centre Cultural de Jesús.

17:00 h – 18:30 h Taller de marketing.

Formador: Pere Jiménez, enginyer industrial i llicenciat en Recerca i Tècniques de Mercat, cap del Servei d'Informació i Talent Empresarial
de l'Institut d'Innovació Empresarial (GOIB). Professor de postgrau a la UOC i la UIB.

En aquest taller es tractaran les bases per dissenyar un pla de màrqueting adaptat al nostre negoci i revisar el que ja hàgim fet per
completar-lo. Des de la definició de la filosofia/posicionament del negoci, passant per una anàlisi de mercat en funció dels segments de
clients, ràpid i efectiu fins a les necessàries 7 P del màrqueting mixt: producte (catàleg), preu (estratègia), canals de venda-distribució (place
on-off line), promoció (fidelitat), publicitat (on-off line), procés (venda-atenció) i personal (implicat). El recurs base que utilitzarem en les

 ,explicacions serà el de l'aplicació d'iemprèn "Pla d'empresa online"  i convidam les persones participants en el taller a baixar-lo i
utilitzar-lo prèviament.

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

67
/1

12
60

97

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 167
24 de desembre de 2022

Fascicle 293 - Sec. III. - Pàg. 58407

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

DIJOUS 27 D'OCTUBRE. Centre Cultural de Jesús.

17:00 h – 18:00 h “Emprendimiento sostenible”.

Formador: César Mayol és el director general de Centres Turístics Culturals, una empresa familiar que es dedica a la promoció i divulgació
cultural d'Eivissa.

Al taller es tractarà el fet que l'economia i la sostenibilitat no estan enfrontades, es poden aconseguir ingressos responsables i alhora tenir èxit
amb la teua idea. En aquest taller s'explicaran les claus de com dur a terme un projecte sostenible i al mateix temps tenir èxit.

DIJOUS, 3 DE NOVEMBRE. Centre Cultural de Jesús.

11:00 h – 12:30 h “El reto de la conciliación familiar”.

Formadora: Indi Retuerto, pedagoga, educadora social i directora d'INDI Centre Pedagògic.

Un taller on abordar què és i què no és la conciliació. Coneixerem i diferenciarem entre conciliar i renunciar, com és conciliar en
l'emprenedoria o en situacions com a divorcis. Veurem quines són les claus per intentar aconseguir el repte de conciliar; les implicacions
emocionals que comporta el repte d'aconseguir conciliar i la relació entre conciliar i criar; les dificultats que ens trobam, com influeixen en la
infància i quines solucions podem trobar.

Un taller per a mares, pares, però també per a professionals amb equip al seu càrrec. Perquè conciliar no és una qüestió de la maternitat o
paternitat, conciliar és una qüestió social.

DIMARTS, 8 DE NOVEMBRE. Centre Cultural de Jesús.

17:00 h – 18:30 h “Cultura financiera”.

Formadora: Sonia Martinez, orientadora del programa iemprèn. Atenció de consultes sobre els tràmits necessaris per iniciar un negoci i
informació sobre convocatòries de subvencions.

L'accés al finançament és un dels principals obstacles amb què es troba la persona emprenedora. Al taller t'explicarem les diferents opcions:
ajudes, línies de crèdit i premis. Participa-hi i trobaràs el suport necessari per impulsar el teu negoci.

PROGRAMA INGENION 2022

DIJOUS, 10 DE NOVEMBRE

Conferències i presentacions

9.00 Obertura de portes i lliurament d'acreditacions.

9.30 Inauguració de la jornada. , alcaldessa de Santa Eulària des Riu.Carmen Ferrer

9.45 Píndoles de networking. “Emprendre sense por”. Jose Boto.

Aquestes píndoles còmiques buscaran que el públic perdi la por d'emprendre en totes les seues fases: comunicació del projecte,
recerca d'aquest, posada en marxa i evolució i creixement.

10.00 Presentació de finalistes del concurs “Ingeni Jove 2022”.

11.00 Conferència: “Filosofía para emprender innovando".

Gabriel Molina, consultor d'innovació, filòsof i emprenedor.

La innovació s'ha erigit en un vector clau de la competitivitat i l'èxit empresarial i, per tant, de l'emprenedoria, el qual pot entendre's
com una filosofia de vida. En la conferència pararem esment a la innovació en les idees filosòfiques que donen sentit a l'activitat
emprenedora.

11.45 Pausa cafè cortesia de Cafés Ibiza.
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12.15 Cas d'èxit. “Ludus: la realidad virtual como método de formación”.

Mikel Cearsolo, CEO.

13.00 Píndoles de networking:  “Emprender sin miedo”. Jose Boto.

Aquestes píndoles còmiques buscaran que el públic perdi la por d'emprendre en totes les seues fases: comunicació del projecte,
recerca d'aquest, posada en marxa i evolució i creixement.

13.15 Taula rodona “Ibiza: el camino de un crecimiento sostenible”

Moderador: , director de Periódico de Ibiza y Formentera.Juan Mestre 

José Luis Benítez, gerent de l'Associació d'Oci d'Eivissa i director de Relacions Institucionals de Palladium Hotel Group.
Antonio Beneyto, periodista i acadèmic de la Reial Acadèmia de la Gastronomia d'Eivissa i Formentera
Frances Llopis, membre de la junta d' IbizaPreservation.
Carmen Matutes, subdirectora general en Palladium Gestió.
David Arraya, general manager de Six Senses Ibiza.
Carlos Martorell, relacions públiques, periodista, escriptor i fotògraf.

14.00 Lliurament del premi “Ingeni Jove 2022”.

14.15 Finalització de la jornada.

DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE

Conferències i presentacions

9.00 Obertura de portes i lliurament d'acreditacions.

9.15 Píndoles de networking:  “Emprender sin miedo”. Jose Boto.

Aquestes píndoles còmiques buscaran que el públic perdi la por d'emprendre en totes les seues fases: comunicació del projecte,
recerca d'aquest, posada en marxa i evolució i creixement.

9.30 Presentació de finalistes del concurs “Millor projecte emprenedor 2022”.

11.00 Cas d' èxit: “El éxito de la tradición”.

Elisa Pomar, dissenyadora.

11.30 Pausa cafè cortesia de Cafés Ibiza.

12.00 Conferència: “Los beneficios de conectar".

Samanta Villar, periodista, escriptora i emprenedora.

Al llarg de la conferència, Samanta va comptant i analitzant juntament amb l'audiència, anècdotes de la seua pròpia experiència
personal i professional i com en cadascuna d'aquestes ocasions, connectar amb les persones l'ha portat a aconseguir diversos
assoliments a partir dels seus mètodes. És una conferència 100% motivacional i inspiradora. Destinada tant a empresaris i
emprenedors com al públic en general ja que els temes que s'aborden s'apliquen tant al pla professional/comercial com a l'humà.

13.00 Píndoles de networking: “Emprender sin miedo”. Jose Boto.

Aquestes píndoles còmiques buscaran que el públic perdi la por d'emprendre en totes les seues fases: comunicació del projecte,
recerca d'aquest, posada en marxa i evolució i creixement.

13.15 Lliurament del premi “Millor projecte emprenedor 2022”.

13.25  Homenatge a empresa local per la seua llarga i exitosa trajectòria empresarial.Bar Costa.

13.35 Clausura de la jornada. , regidor de Promoció Econòmica, Hisenda i Economia de Santa Eulària des Riu.Miguel Tur Rubio
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13.45 Aperitiu networking.

14.15 Finalització de la jornada.

b) Fer front a les despeses restants del resultant d'aquest conveni per a l'execució de l'activitat subvencionada, amb una previsió de despeses
per import de 11.532,55 €.
c) Acreditar davant el Consell Insular d'Eivissa la realització de l'activitat objecte del Conveni i presentar la documentació justificativa
corresponent d'acord amb els requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
d) Comunicar al Consell Insular d'Eivissa l'obtenció, si escau, de qualsevol ajut econòmic per a la mateixa finalitat durant la vigència d'aquest
Conveni.
e) Trobar-se al corrent de les seues obligacions amb la Hisenda estatal i autonòmica, la Seguretat Social i davant de la Tresoreria del Consell.
f) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l'article 10 de text refós de la Llei de subvencions (de les Illes Balears), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre.
g) I, en qualsevol cas, complir amb les obligacions dels beneficiaris previstes a l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, en relació amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

El Consell, per la seua part, es compromet a:

a) Destinar la quantitat de deu mil euros (10.000 €) a càrrec de l'aplicació pressupostària 4220.46206, segons es preveu a la
modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 per ajustar diverses quanties econòmiques previstes en algunes
subvencions, incloure noves subvencions i eliminar-ne d' altres, corresponents al Departament de Promoció Econòmica i
Empresarial, i Cooperació Municipal (BOIB número 13 de 30 de gener de 2021).
b) Comprovar el compliment de l'adequada justificació de la subvenció, així com de la realització de l'activitat i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

Tercera. Compatibilitat amb altres ajudes

Aquesta aportació és compatible amb la concessió d'altres ajuts pel mateix concepte per part d'altres entitats públiques o privades, sense
perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu de comunicar-ho al Consell Insular d'Eivissa.

En cap cas l'import de les aportacions i els ajuts rebuts pot superar el cost de l'activitat, segons el pressupost que obra a l'annex del present
conveni.

Quarta.- Pagament

El pagament de la subvenció nominativa del Consell a l'Ajuntament, objecte del present conveni, s'efectuarà en un únic pagament en el
termini màxim de 30 dies des de la presentació per part de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu de la documentació justificativa que
s'especifica a l'estipulació cinquena.

Cinquena.- Justificació

Per a la justificació del Conveni, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu haurà de presentar la següent documentació:

1.- Certificat de la secretaria de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu en el qual s'acrediti el conjunt de les obligacions reconegudes i
pagades en compliment de l'objecte d'aquest conveni.
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts al present conveni o la justificació insuficient de
la mateixa comportarà la reducció proporcional de la part no executada del pressupost que figura en l'annex I del conveni, en cas de
total incompliment, la seva revocació en aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. les causes de
reintegrament i el procediment per a la seva exigència han de ser regides per l'establert a l'article 44 del RD Leg. 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de subvencions.
2.- Memòria tècnica de les activitats realitzades, que haurà d'especificar els usuaris del servei indicant els que són residents del
municipi i quins són de fora del municipi.
Aquesta memòria haurà d'indicar totes les accions realitzades i el seu cost.

 del 10 de desembre de 2022.La justificació d'aquest conveni es realitzarà abans

3.- Si la documentació presentada és incomplerta o incorrecta, el servei responsable demanarà a l'Ajuntament que en faci la
rectificació oportuna en el termini improrrogable de (set) 7 dies hàbils.

4.- En cap cas seran despeses subvencionables, i per tant, no podran formar part del pressupost subvencionable ni del pressupost del
projecte les següents:
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- Despeses que no compleixin els requisits establerts per la normativa específica en matèria de subvencions aplicable.
- Les despeses financeres, d'assessoria jurídica o financera, notarials i registrals, les pericials per a la realització del projecte
subvencionable.
- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els recàrrecs i sancions administratives i les despeses de procediments
judicials.
- Els impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos sobre la renta.
- Les despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de menjars o d'altres semblats.
- Les despeses d'inversió.
- En cap cas no serà despesa subvencionable l'impost de valor afegit (IVA), excepte l'IVA no recuperable quan sigui costejat
de manera efectiva i definitiva pel beneficiari.

Si la despesa justificada supera l'import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si,
per contra, la despesa justificada és inferior a l'import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà proporcionalment la
subvenció concedida.

El Consell Insular d'Eivissa podrà inspeccionar les activitats subvencionables, sens perjudici de les competències que puguin
correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

Sisena.- Requisits de contractació

Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei 9/2017, de 8 d'octubre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/2013/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, per al contracte menor, l'Ajuntament haurà de seguir els tràmits i procediments previstos a aquesta llei per a la seva
contractació.

Setena.- Mecanismes de seguiment

El seguiment i l'avaluació del desplegament d'aquest Conveni, així com la resolució de les incidències que les parts detectin, s'articularà a
partir de reunions de coordinació de caràcter tècnic promogudes a instàncies de qualsevol de les dues parts.

Les controvèrsies que puguin plantejar-se sobre la interpretació i l'execució d'aquest Conveni s'intentaran resoldre per mutu acord de les
parts.

Vuitena.- Modificació del conveni

Qualsevol modificació que alteri les condicions establertes en aquest Conveni s'ha de pactar per acord escrit de les parts. En qualsevol cas, el
document en què es formalitzi la possible modificació s'ha d'adjuntar a aquest Conveni com una addenda.

Novena. Publicitat

El present Conveni es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions en els termes expressats a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17
novembre, general de subvencions (LGS), al i al Portal de Transparència del Consell Butlletí Oficial de les Illes Balears 
(http://transparencia.conselldeivissa.info), de conformitat amb l'establert als articles 5.4 i 8.1 pàgina 8 de 11 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A més, s'ha de trametre la documentació sobre els convenis a la Sindicatura de Comptes de conformitat amb l'establert a l'article 1.2 de la
Instrucció relativa a la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació sobre els convenis formalitzats per les entitats del sector públic
local de les Illes Balears (BOIB núm. 161, de 24-12-16), en relació amb l'article 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.

Desena.- Difusió de la col·laboració del Consell Insular

L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu es compromet que en els cartells, anuncis, fullets, estands i en tot el material relatiu a les activitats
objecte d'aquest conveni hi figurarà expressament la col·laboració del Consell Insular d'Eivissa, i el seu logotip. També farà constar aquesta
col·laboració en la seva memòria anual.

Onzena.- Reintegrament i revocació de l'ajuda

Si amb la documentació presentada no s'arriba a justificar el 100 % de la despesa prevista per a l'activitat objecte del Conveni, l'ajuda es
reduirà proporcionalment a la despesa justificada, de manera que l'ajuda cobreixi només les despeses correctament justificades.
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      L'incompliment de l'obligació de justificar la finalitat de l'ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposarà, a més de la
revocació, la impossibilitat de rebre ajudes del Consell mentre no es faci la devolució de l'import reclamat.

Si durant la instrucció de l'expedient o en el transcurs dels quatre anys posteriors a la concessió de l'ajuda s'observen incompliments parcials
o totals de les activitats objecte d'aquest Conveni, l'import subvencionat pot ser sotmès a reintegrament. En aquest sentit, de conformitat amb
l'article 17.3.  de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 37.2 de la mateixa llei, s'estableixen els següents criteris den
graduació del possible incompliment material de l'activitat objecte d'aquesta subvenció, i sempre que els beneficiaris acreditin 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 %

L'òrgan instructor aplicarà aquests criteris per determinar la quantitat que finalment haurà de percebre l'entitat beneficiària, o en el seu cas,
l'import a reintegrar.

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 legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

El reintegrament es realitzarà pel procediment regulat per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en el títol
IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats
que s'estableixen en la Llei general de subvencions i en el RLGS, en el qual s'ha de garantir l'audiència a les entitats interessades. Les
quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV 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 2/2005, de 28 de desembre. Tot això sense
perjudici de les responsabilitats penals o civils en què es pugui incórrer.

Dotzena.- Règim jurídic i jurisdicció competent

Aquest Conveni de col·laboració té la naturalesa que preveu l'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i
per tant, 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.

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 4-5-2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de
protecció de dades personals, que hi sigui d'aplicació.

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

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

67
/1

12
60

97

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 167
24 de desembre de 2022

Fascicle 293 - Sec. III. - Pàg. 58412

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Tretzè.- Vigència

El present Conveni de Col·laboració tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al dia 31 de gener de 2023, i no es preveu en cap
cas la seva pròrroga.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document.

Pel Consell Insular d'Eivissa,                                                      Per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

La consellera executiva del Departament de                               L'alcalde accidental. En virtut de la             
Promoció Econòmica i Empresarial,                                           delegació concedida per Decret i 
i Cooperació Municipal                                                              d'Alcaldia de data de 3 de novembre de 2022                                     
Maria Fajarnés Costa                                                                  Miguel Tur Rubio                                          

 

 

ANNEX I 
PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS (€

L'esmentat fòrum d'emprenedors Ingenion 2022, tindrà una relació de despeses i ingressos:

DESPESES INGRESSOS

21.532,55 €
VIII FÒRUM
D'EMPRENEDORS
INGENION 2022

11.532,55 €
FONS PROPIS AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA
DES RIU

10.000,00 €
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA CONSELL INSULAR
D'EIVISSA

TOTAL, DESPESES: 21.532,55 €
TOTAL,
INGRESSOS:

21.532,55 €

    

 

DESPESES INGENION 2022

 COST IVA IRPF TOTAL

20/10/2022 TALLER COMUNICACIÓ EFECTIVA:
EXISTEIX UN LLENGUATGE QUE VA MÉS
ENLLÀ DE LES PARAULES

SOLUCIONES INTERNET
BURGOS, S.L. (JIMENA
ANSOTEGUI)

500,00 € 105,00 €  605,00 €

27/10/2022 TALLER EMPRENEDORIA
SOSTENIBLE

CENTROS TURÍSTICOS
CULTURALES, S.L. (CESAR
MAYOL)

500,00 € 105,00 €  605,00 €

03/11/2022 TALLER EL REPTE DE LA
CONCILIACIÓ FAMILIAR

INDI RETUERTO GARCÍA
(INDI CENTRO
PEDAGÓGICO IBIZA)

412,00 € 0,00 € 61,80 € 412,00 €

PINDOLES NETWORKING JOSE BOTO DE LA CASA 400,00 € 84,00 € 60,00 € 484,00 €

CONFERENCIA FILOSOFIA PER EMPRENDRE
INNOVANT GABRIEL MOLINA MARÍ 850,00 € 178,50 € 127,50 € 1.028,50 €

XARXES SOCIALS + STREAMING TALLERS GERARD FELIP DÍEZ 3.500,00 € 735,00 € 525,00 € 4.235,00 €
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CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
PROFESSIONALS EXTERNS QUE DONIN
SUPORT AL DEPARTAMENT PER A LA
CREACIÓ, DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL
FÒRUM PER A PERSONES EMPRENEDORES
INGENIÓN 2022 + PRESENTACIÓ DE LES 2
JORNADES

IMAM COMUNICACIÓN 6.100,00 €
1.281,00

€
7.381,00 € 7.381,00 €

FOTOGRAFIES + VÍDEO RESUM
IBIZA NEVER CLOSE
(SERGIO GARCÍA
CAÑIZARES)

1.900,00 € 399,00 € 285,00 € 2.299,00 €

 

PERSONAL TÈCNIC INGENIÓN MUNTATGE I
TÈCNICS DE SO I LLUMS DIES 10 I 11 DE
NOVEMBRE

 

FUERA DE ESCENA IBIZA
S.L.

3.105,00 652,05 € 0,00 € 3.757,05 €

CARTELL OPI IMPRESSIÓ DE 10 MÒDULS OPIS
1,20 X 1,75 m (a quatricromía situats en el municipi
de Santa Eulària des Riu)

IBIZA PUBLICIDAD, S.A. 600,00 € 126,00 € 0,00 € 726,00 €

 

TOTAL
    

 

21.532,55 €
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