Decret XX/2012, de XX de XXXX, pel qual es regula la concessió d’una subvenció al
Consell Insular d’Eivissa per donar suport i contribuir al finançament de l’Escola
Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2010
Atesa la necessitat de formació de professionals per al sector turístic, és una
prioritat el manteniment de centres d’ensenyament en matèria turística. El mateix fet
insular de la comunitat autònoma de les Illes Balears suposa una dificultat per a
l’activitat docent a nivell universitari, ja que la centralització a Mallorca de la major
part dels estudis de la Universitat de les Illes Balears suposa una despesa afegida en
desplaçaments i trasllats de residència per als alumnes de les altres illes que volen
cursar estudis universitaris.
Per això, i atesa la demanda d’estudis universitaris en matèria de turisme a les
Pitiüses, el Consell Insular d’Eivissa i Formentera va promoure la creació de l’Escola
Universitària de Turisme, en funcionament des de l’any acadèmic 1996-1997.
Aquesta Escola és un centre adscrit a la Universitat de les Illes Balears i té un
funcionament que genera una despesa econòmica el pagament de la qual el Consell
Insular d’Eivissa no pot atendre totalment. Per això, des de l’any 1998 s’han subscrit
anualment convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats i el Consell Insular d’Eivissa amb l’objectiu de fixar les contribucions de
les dues institucions en el suport a l’Escola Universitària de Turisme del Consell
Insular d’Eivissa.
El Consell Insular d’Eivissa ha sol·licitat una subvenció de 223.661,00 euros per
donar suport i contribuir al finançament de l’Escola Universitària de Turisme del
Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2010.
El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de subvencions, estableix els principis de publicitat, concurrència i objectivitat
com a principis d’actuació administrativa, als quals s’ha d’ajustar l’activitat de
concessió de subvencions públiques amb caràcter general.
L’article 7.1 d’aquest Decret legislatiu, segons la redacció aprovada per la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2012, recull les excepcions als principis de publicitat i

concurrència. En concret, el punt c d’aquest article preveu com a excepció als
principis de publicitat i concurrència els supòsits en què s’acreditin raons d’interès
públic que dificultin la concurrència pública. La subvenció a l’Escola Universitària de
Turisme del Consell Insular d’Eivissa es considera un supòsit singular que entra en
els que preveu l’article 7.1.c per les característiques especials de l’entitat beneficiària,
que no fan possible objectivament promoure la concurrència pública, ja que existeix
un interès públic evident a facilitar que els alumnes de les illes Pitiüses puguin cursar
el grau universitari de turisme sense haver de desplaçar-se fora de les Pitiüses per la
despesa econòmica que genera haver de desplaçar-se a estudiar a un lloc diferent del
domicili habitual. A més a més, l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular
d’Eivissa és l’únic centre de formació universitària en matèria turística a les illes
Pitiüses.
D’altra banda, l’article 14 bis del Decret legislatiu 2/2005 estableix que la concessió
de les subvencions directes requereix que el Consell de Govern aprovi, mitjançant un
decret, les normes específiques reguladores corresponents.
D’acord amb el que estableix l’article 7.1.c del Decret legislatiu 2/2005, i atès que
queda acreditat l’interès públic, així com el caràcter excepcional i únic, de l’activitat
desenvolupada, i entenent que hi ha raons d’interès públic que la justifiquen, es
considera convenient que el Govern concedeixi una subvenció directa al Consell
Insular d’Eivissa per un import de 223.661,00 euros per donar suport i contribuir al
finançament de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa durant
l’any 2010.
Per això, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Universitats i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia XX de XXXXX de 2012,
DECRET
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte regular la concessió d’una subvenció directa de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears al

Consell Insular d’Eivissa per donar suport i contribuir al finançament de l’Escola
Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2010.
Article 2
Règim jurídic aplicable
Aquesta subvenció es regeix pel que disposa aquest Decret; pel conveni instrumental
previst; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions.
Article 3
Raons d’interès públic que concorren en la concessió i dificultat de la convocatòria
pública
1. Aquesta subvenció es concedeix de manera directa d’acord amb el que estableix
l’article 7.1.c del Decret legislatiu 2/2005, modificat per la disposició final setena de
la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, que estableix com a excepció als
principis de publicitat i concurrència, amb caràcter excepcional, les subvencions en
què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol
altra raó degudament justificada en l’expedient, que dificultin la concurrència
pública.
2. En concret, les raons d’interès públic que justifiquen l’atorgament directe de la
subvenció són les següents:
a) Es tracta d’una subvenció del Govern de les Illes Balears amb una finalitat
clarament definida: donar suport i contribuir al finançament de l’Escola
Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2010 per facilitar
que els alumnes de les illes Pitiüses puguin cursar els estudis del grau universitari de
turisme sense haver de desplaçar-se fora de les Pitiüses.
b) L’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa és l’únic centre de
formació universitària en matèria turística a les illes Pitiüses.

Article 4
Entitat beneficiària i quantia de la subvenció
El beneficiari de la subvenció és el Consell Insular d’Eivissa i l’import màxim
d’aquesta subvenció és de 223.661,00 euros.
Article 5
Procediment de concessió de la subvenció directa
1. En aplicació dels articles 7.1.c i 14 bis del Decret legislatiu 2/2005, la subvenció es
concedeix de manera directa perquè té un caràcter singular i hi concorren raons
d’interès públic que en dificulten la convocatòria pública.
2. La subvenció s’ha de concedir mitjançant un conveni instrumental entre la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i el Consell Insular d’Eivissa que ha de
contenir els termes i les condicions generals de la subvenció.
3. La subvenció és compatible amb qualssevol altres ajuts, ingressos o recursos del
beneficiari per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració pública
o ens públic o privat, sempre que la suma de les aportacions rebudes, inclosa la que
es regula en aquest Decret, no superi el cost total de l’activitat incentivada.
Article 6
Obligacions del beneficiari
Les obligacions del beneficiari, a més de les previstes en el conveni instrumental i en
la resta de la normativa aplicable, són les següents:
— Comunicar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats l’acceptació de la
proposta de resolució.
— Haver dut a terme l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
— Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels requisits i les
condicions que determinen la concessió de la subvenció.

— Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a
terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui requerida en
l’exercici d’aquestes actuacions.
— Comunicar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats la sol·licitud o
l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat, en els termes establerts en
la normativa aplicable.
— Acreditar, abans de dictar la proposta de concessió de la subvenció, que està al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració
de l’Estat i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.
— Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i
control.
— Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 44 del Decret
legislatiu 2/2005.
Article 7
Règim de justificació
1. El Consell Insular d’Eivissa ha de justificar el compliment de les condicions
imposades, la realització de l’activitat i la consecució dels objectius prevists
mitjançant l’aportació de la documentació justificativa de l’activitat subvencionada
que s’indica a continuació:
a) Memòria de les activitats realitzades a l’Escola durant l’any 2010, incloent-hi el
desglossament dels capítols del pressupost liquidat.
b) Informe de la Intervenció del Consell Insular d’Eivissa amb la informació següent:
— Dades identificatives de l’entitat beneficiària del projecte subvencionat, així com
de la persona signant de l’informe de justificació.

— Manifestació expressa acreditativa de la veracitat i la regularitat de la
documentació justificativa.
— Relació detallada identificativa dels documents justificants, com també de la data
de pagament.
Es considera despesa efectuada la que s’hagi pagat efectivament dins el termini de
justificació establert.
2. El termini per haver dut a terme l’activitat és de l’1 de gener de 2010 al 31 de
desembre de 2010.
3. El termini per justificar que s’ha complert la finalitat de la subvenció i que s’ha
duit a terme l’activitat subvencionada és fins al 31 d’octubre de 2012.
Article 8
Reintegrament de la subvenció
Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats percebudes i exigir l’interès
de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la
resolució per la qual s’acordi el reintegrament en els casos establerts en l’article 44
del Decret legislatiu 2/2005.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, XX de XXXXX de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats

El president

Rafael Àngel Bosch i Sans

José Ramón Bauzá Díaz

