Parts

Vicent Marí Torres, com a president del Consell Insular d’Eivissa, nomenat en sessió
plenària d’aquesta institució de dia 5 de juliol de 2019, en representació del Consell Insular
d’Eivissa (en endavant, Consell), amb el NIF S0733001B i domicili a l’avinguda d’Espanya,
49, 07800 Eivissa, i de conformitat amb el que disposen l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27
d’octubre, de consells insulars, i l’article 52 del Reglament orgànic del Consell Insular
d’Eivissa.
José Juan Tur Cardona, president de la Junta Rectora del Patronat Municipal de Música de
la Ciutat d’Eivissa (en endavant, Patronat), amb NIF P5702603A, nomenat per a aquest
càrrec de conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 2019/0070, de 21 de juny de 2019,
actuant en nom i representació d’aquesta entitat, de conformitat amb l’article 13.2.1 dels
seus estatuts, aprovats pel Ple de l’Ajuntament d’Eivissa de data 30 de setembre de 2004
(BOIB núm. 161, de data 16-11-2004).

Antecedents

1. La Constitució espanyola disposa, a l’article 44, que els poders públics promouran i
tutelaran l’accés a la cultura, a la qual tothom té dret. Així mateix, l’article 43.3
estableix també que facilitaran l’adequada utilització del lleure.
2. El Consell 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 (EAIB),
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 Departament
de Cultura, Educació i Patrimoni en virtut de l’apartat segon del Decret de
Presidència núm. 2019000471, de 10 de juliol, d’estructura del govern del Consell
Insular d’Eivissa i creació de departaments (BOIB extr. núm. 95, d’11-07-19,
modificació al BOIB núm. 175, de 31-12-19). A més, l’article 73 de l’EAIB li atribueix
l’exercici de l’activitat de foment, sens perjudici de l’activitat que correspon a la
Comunitat Autònoma, en les matèries que aquest Estatut li atribueix com a
competència pròpia.
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Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i el Patronat Municipal de
Música d’Eivissa en matèria de música per a l’any 2020

3. El Decret de Presidència núm. 2019000471, de 10 de juliol, d’estructura del govern
del Consell Insular d’Eivissa i creació de departaments (BOIB extr. núm. 95, d’11-0719, modificació al BOIB núm. 175, de 31-12-19), preveu que el Departament de
Cultura, Educació i Patrimoni comprèn “l’activitat competencial pròpia dels consells
insulars en relació amb les matèries de cultura, activitats artístiques, educació,
promoció i animació cultural, museus, arxius, biblioteques, dipòsit legal de llibres,
normalització lingüística i patrimoni cultural, històric i monumental”.
4. El Consell està interessat a fomentar totes aquelles activitats que suposin un interès
cultural en els seus diversos àmbits i que contribueixin a ampliar el ventall d’oferta
cultural de l’illa d’Eivissa, entre les quals figuren les que porta a terme el Patronat.

6. En aquest sentit i perquè, d’una banda, el Consell forma part de la Junta Rectora
d’aquest Patronat i, d’una altra, per contribuir a ampliar el ventall d’oferta cultural de
l’illa d’Eivissa, fomentar el desenvolupament d’activitats musicals i pel benefici
cultural que suposa per a la ciutadania illenca l’existència d’aquest Patronat, el
Consell té previst col·laborar-hi amb la quantitat de 30.000 €. Al Pressupost del
Consell Insular d’Eivissa per a 2020 (aprovació definitiva publicada al BOIB núm. 8,
de 18-01-20) i al Pla estratègic de subvencions per als anys 2019-2022 (aprovat per
acord del Consell Executiu en data 7 de febrer de 2020 i publicat al BOIB núm. 20,
de 15-02-20), es va preveure una subvenció nominativa al Patronat Municipal de
Música d’Eivissa, per import de 30.000 € de l’aplicació pressupostària 3340 46203.
7. Així mateix, des de la constitució del Patronat, el Consell n’ha format part de la Junta
Rectora amb un representant, d’acord amb el que estableix l’article 8, apartat c, dels
dits Estatuts.
8. El Patronat pot celebrar contractes i convenis amb persones públiques o privades,
d’acord a l’establert a l’article 2.2.4 dels seus Estatuts.
9. El Patronat genera importants despeses per al manteniment de les seues activitats,
com l’Escola Municipal de Música, el Cor, la Banda i l’Orquestra Simfònica Ciutat
d’Eivissa, l’última agrupació de les quals és l’única d’aquest tipus existent a les
Pitiüses.
10. El Consell i el Patronat consideren convenient que les actuacions de les seues
agrupacions es puguin estendre més enllà del seu terme municipal actuant també en
altres indrets de les nostres illes, i ambdues parts estan interessades en la major
projecció dins l’àmbit illenc de les activitats i el suport al Patronat.
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5. El Patronat, d’acord amb els seus Estatuts (BOIB núm. 161, de 16-11-04), és un
organisme autònom de caràcter local creat per l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa,
amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent, i que té entre les seues
funcions fomentar el desenvolupament d’activitats musicals, coordinant amb una
visió de conjunt tots els esforços i les iniciatives que es realitzin. A més, s’ha
d’esmentar que l’Escola Municipal de Música, l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa
(l’única d’aquest tipus existent a les Pitiüses), la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa i el
Cor Ciutat d’Eivissa depenen del Patronat. A més, l’any 2019 el Patronat assolí el
seu trentè aniversari i el Cor Ciutat d’Eivissa arribà als seus vint-i-cinc anys
d’existència.

11. La música, com tota manifestació artística, és un producte cultural. Afavorir-ne
l’estudi i la promoció és contribuir al foment d’una de les arts més enriquidores per a
tothom. A més, la celebració de manifestacions musicals suposa una forma
d’enriquiment de l’oferta cultural existent, tant per als residents com per a aquells
visitants que s’apropen a les nostres illes. És important aprofitar les diverses
activitats del Patronat, no només per reconèixer l’esforç de les generacions anteriors
que varen posar en marxa aquest projecte, sinó principalment per difondre la música
i visualitzar els diferents agents que participen en el seu desenvolupament.
12. En dates 19 de maig de 2020 (NRE E/2020006197 i NRE E/2020006198) i
28 de maig de 2020 (NRE E/2020006681), va tenir entrada en el Registre General
del Consell la documentació següent:
a) Sol·licitud d’ajuda econòmica per import de 30.000 € i ofici de tramesa de la
documentació.
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 les activitats objecte de subvenció portades a terme entre el dia 1
d’octubre de 2019 i el 8 de març de 2020, data de l’última actuació realitzada fins al
moment de presentar la documentació al Consell, acompanyada dels fullets de
difusió dels diversos esdeveniments.

e) Liquidació d’ingressos i despeses per activitats portades a terme entre l’1
d’octubre de 2019 i el 13 de maig de 2020 i que són objecte de subvenció.
13. En virtut de tot l’anterior i atès el marc jurídic regulador de l’activitat de foment de les
administracions públiques que determina el règim aplicable als diferents
procediments de concessió de subvencions, amb la signatura d’aquest conveni es
pretén canalitzar (segons permet la llei) la concessió per part del Consell d’una
subvenció nominativa al Patronat per la realització d’activitats culturals d’interès
públic.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules
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d) Certificat del Patronat sobre les despeses efectuades per un import total de
448.126,03 € i efectivament pagades per activitats portades a terme entre l’1
d’octubre de 2019 i el 13 de maig de 2020 i que són objecte de subvenció,
acompanyat del corresponent informe de la Intervenció.

1. Objecte
És objecte del present conveni establir la col·laboració del Consell amb el Patronat
mitjançant la concessió d’una ajuda nominativa del Consell al Patronat –que compta
amb el Cor, la Banda, l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa i l’Escola Municipal de
Música–, per la realització de les activitats que aquest porta a terme, per fomentar
diferents accions en l’àmbit musical a l’illa d’Eivissa i contribuir a ampliar-hi el ventall
d’oferta cultural.
L’aportació econòmica del Consell es destinarà a fer front a les despeses derivades
de l’organització i la realització de les activitats (cursos, conferències, audicions,
concerts...) del Patronat portades a terme entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de
setembre de 2020.

2. Despeses subvencionables
2.1. Són despeses subvencionables totes aquelles derivades de l’organització i la
realització de les activitats del Patronat portades a terme entre l’1 d’octubre de 2019 i
el 30 de setembre de 2020, segons l’establert a l’article 31 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, recàrrecs i sancions administratives
- Les despeses 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 Consell subvencionarà el Patronat amb la quantitat màxima de 30.000 € de
l’aplicació pressupostària 3340 46203 del Pressupost general del Consell per a l’any
2020, per la celebració d’activitats culturals diverses portades a terme entre l’1
d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

4/10

Codi Validació: 7L95PZMHLDZAR2RPAPGH36KA9 | Verificació: https://musica-eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 10

- Els interessos deutors de comptes bancaris

4. Compatibilitat
Aquesta ajuda del Consell al Patronat pot ser 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.
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. Pagament de l’ajuda i justificació de la subvenció
El pagament d’aquesta subvenció, per import de 30.000 € del Consell al Patronat,
s’efectuarà a la firma d’aquest conveni de col·laboració, atès que el Patronat ha
realitzat l’activitat objecte d’aquest conveni i ha aportat la documentació que acredita
que compleix les condicions per ser beneficiari i el compte justificatiu de la realització
de l’activitat, descrit a l’antecedent 12.
El pagament de l’ajuda es realitzarà mitjançant transferència bancària i al número de
compte bancari que consti a l’imprès de sol·licitud de transferència bancària.

6. Reintegrament i revocació de l’ajuda
6.1. Si durant la instrucció de l’expedient o en el transcurs dels quatre anys posteriors
a la concessió de l’ajuda s’observen incompliments parcials o totals de les activitats
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%
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El Consell podrà utilitzar qualsevol mitjà de control com inspeccions, visites,
sol·licitud d’aportació de nous documents i/o aclariments, etc. per a l’aplicació
correcta de l’ajuda concedida.

L'òrgan gestor de la subvenció aplicarà aquests criteris per determinar l'import a
reintegrar pel Patronat.
6.2. 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.
L’ajuda concedida es podrà revocar, per delegació del Consell Executiu, mitjançant
resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i
Patrimoni.
6.3. 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, sens perjudici de les especialitats que s’estableixen en la Llei general de
subvencions i en el Reglament de la Llei general de subvencions, 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.

7. Obligacions del Patronat
El Patronat ha de reunir 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, el Patronat queda sotmès al compliment de les obligacions següents:
7.1. Dur a terme les actuacions objecte de la subvenció.
7.2. Difondre i fer pública l’ajuda del Consell amb la inserció, en un lloc destacat, de
l’escut de la Corporació, en tot el material (fullet, pòsters, pàgina web...) que s’editi
en execució de la subvenció concedida.
7.3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans
competents.
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6.4. 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.

7.4. Justificar la realització de les actuacions, com també el compliment dels requisits
i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
7.5. Comunicar al Consell l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat,
sempre abans de justificar l’aplicació que s’hagi de donar als fons percebuts.
7.6. Acreditar abans de la signatura d’aquest document i en el moment de la
justificació que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la
Hisenda estatal i autonòmica, amb la Seguretat Social, o bé autoritzar el Consell
perquè faci la consulta.
7.7. No figurar com a deutor del Consell.
7.8. 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, en relació
amb l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.10. El Patronat 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.

8. Obligacions del Consell

8.2. Revisar la documentació presentada pel Patronat, a l’efecte de tramitar
l’aprovació d’aquest conveni i, si escau, el pagament corresponent de la subvenció.

9. Responsabilitat
L’activitat objecte d’aquest conveni no implicarà l’establiment de cap relació laboral
de les persones contractades pel Patronat amb el Consell.
El Consell no assumirà cap tipus de responsabilitat derivada de la realització de les
activitats objecte d’aquest conveni.
El Patronat assumeix el compromís que les activitats objecte del present conveni es
desenvolupin dins els termes legals que en cada cas corresponguin, i que hi hagi les
assegurances i els permisos pertinents.
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8.1. Comprovar, amb anterioritat a la signatura d’aquest conveni, que el Patronat està
al corrent amb les obligacions amb el Consell i amb les altres administracions.

10. Seguiment del conveni
Cada una de les parts acorda nomenar les següents persones responsables de
supervisar i fer el seguiment dels objectius del conveni:
- Per part del Consell, Maria Antònia Costa Costa i Joan-Albert Ribas Fuentes,
funcionaris del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni
- Per part del Patronat, Elisenda Belda Aparicio i Ana Corona Bonet, membres
d’aquesta entitat
Les funcions dels responsables del seguiment del conveni són:
-

Comunicar-se entre les parts totes aquelles circumstàncies que puguin produirse.

-

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.

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 en tot allò no previst en el present conveni
per l’establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
38/2003, i al Decret legislatiu 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 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.

12. Òrgans competents per a l’ordenació, la instrucció i la resolució
El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell és el competent per
instruir el procediment d’aquest conveni, de conformitat amb l’establert a l’article
tercer b del Decret de Presidència núm. 471/2019, de data 10 de juliol, d’estructura
de govern del Consell Insular d’Eivissa i de creació de departaments (BOIB extr.
núm. 95, d’11-07-19; modificació al BOIB núm. 175, de 31-12-19). Dins d’aquest
Departament correspon a la consellera executiva l’ordenació del procediment, en
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11. Règim jurídic i jurisdicció competent

virtut de l’article primer i del Decret de Presidència núm. 484/2019, de data 16 de
juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans
del Consell Insular d’Eivissa (BOIB extr. núm. 98, de data 17-07-19, modificació al
BOIB núm. 175, de 31-12-19).
Pel que fa a la competència per aprovar aquest conveni, de conformitat amb
l’establert a l’article tercer, apartat b, del Decret de Presidència núm. 484/2019, de
data 16 de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents
òrgans del Consell Insular d’Eivissa, correspon al Consell Executiu “Aprovar els
convenis amb altres entitats públiques o privades la quantia dels quals superi els
quinze mil euros (15.000 €).”

13. 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 4-5-2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades
personals, que hi sigui d’aplicació.

14. Resolució del conveni

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, la vigilància i el 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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Aquest conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen
el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:

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.

15. Vigència
El present conveni tendrà vigència des de la seua signatura fins al dia 31 de
desembre de 2020.

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

Eivissa, juliol de 2020

Pel Consell Insular d’Eivissa,
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