
                                                    

Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les
administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Parts

Miquel  Company  i  Pons,  conseller  de  Fons  Europeus,  Universitat  i  Cultura,
nomenat pel Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de las Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament i el nomenament dels membres del Govern de
les Illes Balears, en representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb l’article 80 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el
Decret  25/2003,  de  24  de  novembre,  de  delegació  en  els  titulars  de  les
conselleries la firma dels convenis de col·laboració i acords de cooperació, i del
Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Maria  Teresa  Suárez  Genovard,  consellera  executiva  de  Presidència,  en
representació  del  Consell  Insular  de  Mallorca,  en  virtut  del  Decret  de  la
Presidència del Consell  Insular de Mallorca, de 9 de juliol  de 2019, pel qual es
nomenen els membres del Consell Executiu (BOIB núm 92, de 9 de juliol 2019) en
l’exercici de les competències que li atorga l’article 1d) del Decret de la presidenta
del Consell Insular de Mallorca, de dia 26 de gener de 2021, de modificació del
decret pel qual es determina l’organització del Consell  Insular de Mallorca i les
seves posteriors modificacions (BOIB núm 12 de 28 de gener de 2021).

Susana Mora Humbert,  presidenta del Consell  Insular de Menorca en virtut de
l’acord  de  ple  extraordinari  de  dia  6  de  juliol  de  2019,  actua  en  nom  i
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representació del Consell Insular de Menorca de conformitat amb les atribucions
que li confereix l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

Vicent Marí Torres, president del Consell Insular d’Eivissa, en virtut de l’Acord del
Ple del 5 de juliol de 2019 i del Decret de Presidència núm. 2019000471, de 10 de
juliol  de 2019, d’estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i  creació de
Departaments (BOIB núm. 95,  d’11.07.2019),  actua en nom i  representació del
Consell  Insular  d’Eivissa  de  conformitat  amb  les  atribucions  que  li  confereix
l’article 9.2.l de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars (BOIB núm. 134
de 2.11.2000),en concordança amb l’article 52 del Reglament orgànic del Consell
Insular d’Eivissa (BOIB núm. 136, de 18/09/2010, correcció (BOIB núm. 148, de
14.10.2010), modificació (BOIB núm. 48 de 16.04.2016)).

Alejandra Ferrer Kirschbaum, presidenta del Consell Insular de Formentera, qui
actua  en  nom i  representació  d’aquest  Consell,  en  virtut  de  l’Acta  del  Ple  del
Consell  Insular  de  Formentera  de  15  de  juny  de  2019  i  d’acord  amb  el  que
disposen els articles 34 i 41.3 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les
bases de règim local, i l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars.

José Hila Vargas, batle de l’Ajuntament de Palma, en exercici de les facultats que
té atribuïdes en virtut de l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les  bases del  règim local,  actuant  en  nom i  representació  de l’Ajuntament  de
Palma,

Antecedents

1. L'11 de desembre de 2012 es va signar el conveni en matèria d’interoperabilitat
telemàtica entre  les administracions públiques de l’àmbit territorial  de les Illes
Balears. Durant la vigència d’aquest conveni, a més de les sis administracions que
el varen signar inicialment, s'hi han adherit un total de setanta-tres entitats, fent
un total de setanta-nou. Totes aquestes entitats han pogut disposar de seixanta-
dos serveis d'intermediació de dades, dels quals set són serveis propis proveïts
per  les  administracions  de  les  Illes  Balears  i  cinquanta-cinc  serveis  són  de
l'Administració General de l’Estat.

2.  Amb  posterioritat  a  la  signatura  d’aquest  conveni  s’han  aprovat  les  lleis
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions  públiques i  40/2015,  d’1  d’octubre,  de  règim jurídic  del  sector
públic, que són els instruments normatius que han de materialitzar el canvi cap a
l’Administració  electrònica,  per  a  la  consecució  de  la  qual  és  essencial  la
interoperabilitat entre els sistemes d’informació de les administracions públiques.
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Així,  la Llei 40/2015 incorpora com a nou principi d’actuació la interoperabilitat
dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació conjunta de serveis als ciutadans,
principi  que  ha  d’informar  l’obligació  que  les  administracions  públiques  se
relacionin entre si per mitjans electrònics. 

A  més,  estableix  l’obligació  que  cada  Administració  faciliti  l’accés  de  la  resta
d’administracions públiques a les dades de què disposin relatives als interessats,
especificant  les  condicions,  els  protocols  i  els  criteris  funcionals  o  tècnics
necessaris per accedir a les dades esmentades amb les màximes garanties de
seguretat,  integritat  i  disponibilitat,  d’acord  amb  a  normativa  reguladora  en
matèria de protecció de dades.

Quant  a  la  Llei  39/2015,  en  l'apartat  2  de  l’article  28  reconeix  el  dret  dels
interessats a no aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració
actuant o que hagi elaborat qualsevol altra Administració i estableix l’obligació de
les  administracions  públiques  de  sol·licitar  els  documents  electrònicament  a
través  de  les  seves  xarxes  corporatives  o  mitjançant  una  consulta  a  les
plataformes d’intermediació  de dades o altres sistemes electrònics habilitats  a
l’efecte.

3. D’altra banda, les administracions públiques han de tenir en compte l’Esquema
Nacional d’Interoperabilitat, aprovat pel Reial decret 4/2010, de 8 de gener, que
estableix els criteris i les recomanacions de seguretat, normalització i conservació
de la informació, dels formats i de les aplicacions que han de tenir en compte per
prendre decisions tecnològiques que garanteixin la interoperabilitat, i les seves
normes de desplegament,  en especial,  la  Norma Tècnica  d’Interoperabilitat  de
Protocols  d’intermediació  de  dades,  aprovada per Resolució  de  28 de juny  de
2012, de la Secretari d’Estat d’Administracions Públiques.

4. Els serveis d’intermediació de dades emparats en el conveni fins ara vigent han
permès  a  les  entitats  signants  i  adherides  fer  efectiu  el  dret  reconegut  als
ciutadans a l’article 28.2 de la Llei 39/2015 esmentat abans, i també incrementar
l’eficàcia i l’eficiència en l’ús de tecnologies de la informació, per la qual cosa les
administracions signants, en el marc de la col·laboració mútua que ha de regir les
relacions entre les administracions públiques, d’acord amb els articles 3.1 k, 140 i
141 de la Llei 40/2015, consideren necessari renovar-lo.

5. L’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el mateix sentit l’article 48 de
la  Llei  40/2015,  estableix  que  les  administracions  poden  subscriure  entre  si
convenis de col·laboració en l’àmbit de les seves competències.

6.  D’acord amb el  Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de
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les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
la  Conselleria  de Fons Europeus,  Universitat i  Cultura,  per mitjà de la Direcció
General de Modernització i Administració Digital té competència, entre altres, en
sistemes d’informació, recursos tecnològics i  serveis informàtics i telemàtics de
l’Administració de la Comunitat Autònoma; impuls i coordinació de la implantació
de  l’Administració  electrònica,  i  simplificació  i  racionalització  dels  processos
administratius.

7. El  Consell  de Mallorca, mitjançant el  Departament Presidència,  té atribuïdes,
entre  d’altres  les de  promoure  i  dur  a  terme  la  implantació  de  projectes
estratègics de modernització i d’innovació tecnològica i de transformació digital
de  la  institució,  i  connectar-los  en  el  marc  transversal  de  Mallorca  i  proveir
d’aplicacions informàtiques els departaments. 

8.  El  Consell  de  Menorca,  mitjançant  el  Departament  de  Serveis  Generals,  té
atribuïdes,  entre  d’altres  les  atribucions  de  potenciar  la  utilització  de  les
tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, en les relacions entre les
administracions  públiques,  i  també  en  les  relacions  de  la  ciutadania  amb
l’Administració així com implantar sistemes de comunicació amb la ciutadania per
dur a terme tràmits administratius.

9.  El  Consell  d’Eivissa,  mitjançant  el  Departament  d’Innovació,  Transparència,
Participació i Transports, té atribuïdes , entre d’altres les atribucions de potenciar
la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, en les
relacions  entre  les  administracions  públiques,  i  també  en  les  relacions  de  la
ciutadania amb l’Administració així com implantar sistemes de comunicació amb
la ciutadania per dur a terme tràmits administratius.

10. El Consell de Formentera, mitjançant, el Departament de Noves Tecnologies,
té  atribuïdes,  entre  d’altres,  les  atribucions  de  potenciar  la  utilització  de  les
tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, en les relacions entre les
administracions  públiques,  i  també  en  les  relacions  de  la  ciutadania  amb
l’Administració, així com implantar sistemes de comunicació amb la ciutadania per
dur a terme tràmits administratius.

11. L’Ajuntament de Palma mitjançant el Departament de Qualitat i Atenció a la
Ciutadania,  té  atribuïdes  entre  d’altres,  les  competències  de  potenciar  la
incorporació de les noves tecnologies de la informació en l’activitat administrativa
i de les telecomunicacions en relació amb els ciutadans per poder oferir serveis i
tramitar gestions administratives.

12. L’article 29 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que
en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, insta els poders púbics perquè, en

Carrer de Sant Pere, 7
07012 Palma 
Tel. 971 17 77 00
http://dgtic.caib.es 4

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/a2db9f0321f5c41f9bb49418b8c8016531315785af3a572c65503653c9ae8d95

CSV: a2db9f0321f5c41f9bb49418b8c8016531315785af3a572c65503653c9ae8d95 Pàgina 4/15



l’àmbit de les seves competències, impulsin l’accés a les noves tecnologies, a la
plena integració en la societat de la informació i la incorporació dels processos
d’innovació.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, de conformitat amb les següents:

Clàusules

1. Objecte

L’objecte  del  conveni  és  establir  el  marc  de  col·laboració  que  permeti,  d’una
banda, fer efectius els serveis d’interoperabilitat entre el sistemes d’informació de
l’Administració  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears,  dels  Consells
Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i de l’Ajuntament de Palma,
com també de les entitats que s’hi adhereixin i, de l’altra, incrementar el nombre
de serveis que s’ofereixen per a consultar.

2. Adhesió al conveni

Podran adherir-se al Conveni:

- Les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
- Els organismes públics i les entitats de dret públic vinculats o depenent de les
administracions públiques sempre que exerceixin potestats administratives.
- Els òrgans estatutaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’adhesió es farà mitjançant la tramesa a la Direcció General de Modernització i
Administració  Digital  d’una  sol·licitud,  juntament  amb  un  certificat  de  l’òrgan
corresponent de l’adopció de la decisió de l’adhesió (annex 2). 

 
3. Actuacions de les parts

3.1 L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant la
Direcció  General  de  Modernització  i  Administració  Digital  de  la  Conselleria
d’Administracions  Públiques i  Modernització  és  compromet  a  dur  a  terme  les
actuacions següents:
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a) Gestionar la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL).
b) Implementar de manera coordinada amb la resta d’administracions signants
tecnologies, sistemes i aplicacions que garanteixin la compatibilitat informàtica.
c)  Complir  els  requisits  tècnics,  operatius  i  organitzatius  necessaris  per  fer
efectives les relacions d’intercomunicació  i  interoperabilitat  amb la  plataforma,
d’acord amb les previsions del Reial  decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es
regula  l’Esquema  Nacional  d’Interoperabilitat  en  l’àmbit  de  l’Administració
electrònica,  i  amb  la  Norma  Tècnica  d’Interoperabilitat  de  Protocols
d’intermediació de dades.
d)  Establir  i  fixar  els  protocols  d’actuació  i  òrgans  adequats  per  proveir
eficientment d’informació les sol·licituds rebudes mitjançant la plataforma.
e) Allotjar, mantenir i millorar la plataforma d’interoperabilitat de les Illes Balears.
f)  Crear  per  a  cada  servei  d’interoperabilitat  que  es  presti  per  mitjà  de  la
plataforma  un  document  de  definició  de  serveis.  Aquest  document  s’ha  de
sotmetre a la consideració de la Comissió de Seguiment.
g) Donar suport a les entitats adherides al Conveni,  en els treballs d’integració
dels  sistemes  d’informació  i  en  els  processos  de  reenginyeria  que  siguin
necessaris  per  incorporar  els  serveis  de  transmissió  de  dades,  certificats  i
documents electrònics en la seva gestió administrativa.
h) Establir guies i models en la implantació.
i)  Garantir  l’homogeneïtat  i  la  coherència  de  les  dades  i  els  serveis
d’interoperabilitat  que  ofereixen,  com  a  proveïdors,  les  entitats  adherides  i
signants al Conveni.
j) Proposar i promoure el conjunt de dades i serveis d’interoperabilitat que s’han
de prioritzar i coordinar la integració en la plataforma.
k) Rebre les sol·licituds d’adhesió en el Conveni.
l) Realitzar auditories per tal de comprovar el correcte funcionament de tots els
aspectes que afecten al Conveni, especialment els relacionats amb el compliment
de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
m)  lmpulsar  la  utilització  dels  serveis  d’interoperabilitat  oferts  per  mitjà  de  la
plataforma. 
n) Promoure la inclusió de nous serveis de consulta de dades i documents per
sistemes d’intermediació de entre administracions públiques.

Les actuacions previstes  en les  lletres f,  g,  h ,i,j ,l  i  m  es podran dur a terme
mitjançant la Fundació BIT a través d’un encàrrec de gestió.

3.2 Les administracions signants del conveni i les entitats que s’hi adhereixin  es
comprometen , d’una banda, a utilitzar els serveis disponibles a la Plataforma per
obtenir la  informació  que necessiten en l’exercici  de les seves  funcions i  a  no
reclamar-la  als  interessats,  de  l’altra,  a  proveir  la  plataforma  dels  serveis
d’intermediació de què disposin. En concret, tant l’Ajuntament de Palma com les
entitats locals que s’adhereixin al conveni es comprometen a cedir les dades dels
padrons  municipals  respectius  en  el  termini  d’un  any  comptador  des  de  la

Carrer de Sant Pere, 7
07012 Palma 
Tel. 971 17 77 00
http://dgtic.caib.es 6

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/a2db9f0321f5c41f9bb49418b8c8016531315785af3a572c65503653c9ae8d95

CSV: a2db9f0321f5c41f9bb49418b8c8016531315785af3a572c65503653c9ae8d95 Pàgina 6/15



signatura del conveni o des de l’adhesió a l'efecte de proveir els serveis següents
de la plataforma:

SCDCPAJU   Servei de consulta de dades de convivència sobre els padrons municipals  . 

SCDHPAJU   Servei de consulta de dades històriques sobre els padrons municipals  .

Aquesta previsió no afecta les entitats locals que ja estan cedint aquestes dades a 
l'empara del conveni anterior.

3.3 Els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i l’Ajuntament
de Palma, i també les entitats que s’adhereixin al conveni es comprometen a:

a) Promoure, en els seus respectius àmbits,  l’impuls i la utilització dels serveis
d’interoperabilitat oferts per mitjà de la plataforma.
b)  Implantar  de  manera  coordinada  amb  l’Administració  de  la  Comunitat
Autònoma  de  les  Illes  Balears  les  tecnologies,  sistemes  i  aplicacions  que
garanteixin la compatibilitat informàtica.
c)  Complir  els  requisits  tècnics,  operatius  i  organitzatius  necessaris  per  fer
efectives les relacions d’intercomunicació  i  interoperabilitat  amb la  plataforma,
d’acord amb les previsions del Reial  decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es
regula  l’Esquema  Nacional  d’Interoperabilitat  en  l’àmbit  de  l’Administració
electrònica,  i  amb  la  Norma  Tècnica  d’Interoperabilitat  de  Protocols
d’intermediació de dades.
d)  Establir  i  fixar  els  procediments i  òrgans adequats per proveir  eficientment
d’informació les sol·licituds rebudes per mitjà de la plataforma.
e)  Complir  les  instruccions  i  criteris  establerts  pel  Document  de  Definició  de
Serveis (DDS) de cada servei d’interoperabilitat.
f) Gestionar els permisos dels usuaris propis que tenen accés als diferents serveis
que s’ofereixen.

3.4 Les administracions signants del conveni i les entitats que s’hi adhereixin que
hagin  de  tractar  dades  de  caràcter  personal  hauran  d’adoptar  les  mesures
tècniques,  organitzatives i  de seguretat  adequades segons la  normativa sobre
protecció de dades de caràcter personal. 

3.5 L’entitat cessionària que vulgui fer una sol·licitud d’informació a una entitat
cedent ha de seguir el procés indicat com a Protocol per consultar dades d’un
servei.
http://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/plataforma_dinteroperabilitat-55365/

Els serveis d’interoperabilitat que inicialment s’ofereixen mitjançant la plataforma
són els que es detallen al  microsite d’interoperabilitat.
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http://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/plataforma_dinteroperabilitat-55365/

3.6 La plataforma ha de disposar d’un registre de totes les peticions i respostes
realitzades,  amb  l’objectiu  de  poder  auditar  la  informació  gestionada.  S’ha
d’emmagatzemar  la  identificació  de  totes  les  entitats  adherides  així  com dels
intervinents en el procés.

3.7 Les administracions signants del conveni i les entitats que s’hi adhereixin es
comprometen a comunicar amb l’antelació suficient qualsevol modificació en els
serveis d’interoperabilitat  prestats i  especialment qualsevol suspensió temporal
del servei per motius tècnics, per comprovar la viabilitat d’aquestes modificacions,
evitar perjudicis i informar els usuaris.

3.8 La connectivitat per a la utilització dels serveis indicats en aquest conveni es
realitzarà d’acord amb el que s’estableix en els convenis de col·laboració per a
modernitzar  la  xarxa  interadministrativa  de  serveis  entre  l’Administració
autonòmica i cada consell insular signats en les dates següents:

Consell Insular de Mallorca 13 de març de 2019
Consell Insular de Menorca 6 de març de 2019
Consell Insular d’Eivissa 6 de setembre de 2019
Consell Insular de Formentera 5 d’abril de 2019

Així mateix, i  amb el mateix objecte es va signar conveni amb l’Ajuntament de
Palma en data 21 de juny de 2021. 

4. Finançament

Aquest Conveni no comporta obligacions econòmiques entre les parts signants. Si
com  a  conseqüència  de  les  actuacions  previstes  es  genera  alguna  despesa,
aquesta ha de ser assumida per la part que l’hagi generat, i ha de ser tramitada
mitjançant el seu corresponent expedient de despesa, sempre que hi hagi crèdit
adequat i suficient. 

5. Comissió de Seguiment

S’ha de constituir una Comissió de Seguiment, formada per:

- Director general de Modernització i Administració Digital de la CAIB
- Cap del departament d’Administració Electrònica de la DGMAD.
- Cap del servei de Projectes de Modernització del Consell de Mallorca.
- Director Insular de Serveis Generals del Consell de Menorca.
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- Cap de la secció de Sistemes d’Informació i Seguretat del Consell d’Eivissa.
- Coordinador del departament de Noves Tecnologies del Consell de Formentera.
- Cap del departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de
Palma.

Els  membres  d’aquesta  Comissió  poden  designar  altres  persones  perquè
assisteixin a les reunions. La designació s’ha de fer entre empleats públics amb
dependència  orgànica  del  càrrec  de  què  es  tracti  en  cada  cas.  En  tot  cas,  la
darrera  persona  designada  s’entén  facultada  per  assistir  a  les  reunions
successives mentre no es faci una nova designació. 

La presidència d’aquesta Comissió correspon al membre d’entre els dos designats
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de major rang jeràrquic.  

La persona designada per ocupar la Presidència ha de designar el Secretari, que
actuarà amb veu però sense vot.

A les reunions de la Comissió de Seguiment podran assistir tècnics de cada una de
les parts, que actuaran amb veu però sense vot.¨

La Comissió de Seguiment s’ha  de reunir amb caràcter  ordinari  una vegada a
l’any, i amb caràcter extraordinari, a petició de qualsevol del seus membres. De
les reunions s’ha d’estendre l’acta corresponent. 

Correspon a la Comissió de Seguiment les funcions següents:

1.La  proposta  d’adopció  de  les  mesures  que  consideri  adequades  per
desenvolupar i complir millor els compromisos i les obligacions que s’estableixen
en el Conveni i per a una coordinació adequada entre les entitats adherides.
2.  L’examen  i  la  resolució  dels  problemes  d’interpretació  del  Conveni  que  se
suscitin.
3. Donar el vistiplau als documents de definició dels serveis. En el cas que no es
compleixin  els  requisits  d’interoperabilitat  de  l’Esquema  Nacional
d’Interoperabilitat se n’ha de requerir l’esmena. Aquesta validació es podrà fer a
través del grup d’interlocutors vàlid aprovat a la comissió de seguiment.
4. Decidir el conjunt de dades i serveis d’interoperabilitat que s’han de prioritzar,
en base a la proposta que efectuï l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. 

6. Vigència 
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Aquest conveni té una vigència de quatre anys des de la data de la firma i  es
podrà  prorrogar  per  un  altre  període  de  quatre  anys  addicionals,  per  acord
unànime de les parts en qualsevol moment anterior a la seva extinció. 

El present conveni substitueix el Conveni de 11 de desembre de 2012 en matèria
d’interoperabilitat  telemàtica  entre  les  administracions  públiques  de  l’àmbit
territorial de les Illes Balears.

7. Resolució 

Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
b) L'acord unànime de tots els signants.
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un
requeriment perquè compleixi  en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat
al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució del
conveni i a les altres parts signatàries.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment l'incompliment persisteix, la
part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la
causa de resolució i el conveni s’entén resolt únicament i exclusivament respecte
de  la  part  incomplidora.  La  resolució  del  conveni  per  aquesta  causa  podrà
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s'hagués previst.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

8. Conseqüències en cas d’incompliment.

En cas d’incompliment del Conveni per qualsevol de les parts, les altres podran
notificar a la part incomplidora un requeriment per a que compleixi en el termini
d’un  mes  amb  les  obligacions  o  compromisos  que  es  considerin  incomplerts.
Aquest requeriment serà comunicat també a la Comissió de Seguiment.

Si  passat el termini d’un mes l’incompliment persisteix, la part que el va dirigir
notificarà a l’altre i a la Comissió de Seguiment la concurrència de la causa de
resolució i s’entendrà resolt el Conveni únicament i exclusivament respecte de la
part incomplidora.

En  qualsevol  cas,  la  Comissió  de  Seguiment  haurà  de  fer  constar  en  acta  el
corresponent  compliment  o,  en  el  seu  cas,  l’incompliment  de  les  obligacions
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recíproques de cada part.

9. Modificació

Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de ser aprovada per les parts, per
escrit, i els documents resultants s’hauran d’afegir com annexes a aquest conveni.

10. Resolució de conflictes

Les parts que subscriuen aquest Conveni es comprometen a  resoldre en comú,
en  el  si  de  la  Comissió  de  Seguiment,  les  diferències  que  puguin  sorgir  en
l’aplicació i la interpretació d’aquest Conveni. Si això no és possible, les qüestions
litigioses  se sotmetran  a la jurisdicció contenciosa administrativa, segons la Llei
29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

11. Protecció i seguretat de la informació

El tractament de les dades personals que precisin les parts signants del present
conveni, està sotmès al que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i  garantia de drets  digitals i  del Reglament (UE)
2016/279 del Parlament Europeu 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  que  es  deroga la  Directiva  95/46/CE
Reglament general de protecció de dades).

12. Publicitat

Les entitats signants o adherides a aquest conveni podran fer pública a qualsevol
llista de referència o en qualsevol butlletí de premsa pública i sense autorització
prèvia els serveis consumits i proveïts per la pròpia entitat i les seves dades d’ús.
Així mateix el Govern podrà fer públic els serveis que ofereixen i les seves dades
d’ús.

13. Naturalesa jurídica

El Conveni, és un conveni interadministratiu dels prevists a l’article 47.2 a) de la
Llei 40/2015, exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic, de conformitat amb l’article 6.
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en prova de conformitat, les parts signam aquest conveni en la data assenyalada
com a darrera signatura electrònica realitzada.

Per la Conselleria de Fons Europeus,     Pel Consell Insular de Mallorca 
Universitat i Cultura 

Pel Consell Insular de Menorca Pel Consell Insular d’Eivissa

Pel Consell Insular de Formentera Per l’Ajuntament de Palma
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ANNEX 1
Glossari

Document  de  definició  de  serveis  (DDS): Aquest  document  té  per  objectiu
descriure de forma completa i precisa un servei d’intermediació de dades en els
seus aspectes funcionals, tècnics i semàntics. 
Entitat cedent: Organisme que proporciona les dades.
Entitat  cessionària: Organisme  que  sol·licita  les  dades  en  virtut  d'un
procediment  o  tràmit.  Assumeix  les  responsabilitats  legals  i  administratives
relatives a la cessió de dades. 
Esquema Nacional d’Interoperabilitat: L'Esquema Nacional  d'Interoperabilitat
estableix els principis i directrius d'interoperabilitat en l'intercanvi i conservació de
la informació electrònica per part d'Administracions Públiques. Es materialitza al
Reial  decret  4/2010,  de  8  de  gener,  pel  qual  es  regula  l'Esquema  Nacional
d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
Interoperabilitat: La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d'informació, i
per tant dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i
reutilitzar la informació que disposen en els seus sistemes i en els procediments
als que donen suport, per assolir uns objectius comuns possibilitant l'intercanvi
d'informació i coneixement entre ells, amb l'objectiu d'evitar haver de demanar
l'aportació de la informació per part dels ciutadans.
Plataforma  d’Interoperabilitat  de  les  Illes  Balears  (PINBAL):  Sistema  que
facilita la interoperabilitat entre organismes cessionaris i cedents de dades. És la
solució tecnològica per donar resposta al conveni d’interoperabilitat.  S’adreça a
treballadors de l’administració pública, no a ciutadans.
Serveis d’intermediació de dades:  Els serveis de verificació i consulta de dades
permeten que qualsevol organisme de l'Administració, pugui consultar o verificar
aquestes  dades,  sense  necessitat  de  sol·licitar  l'aportació  dels  corresponents
documents acreditatius, permetent així fer efectiva aquesta supressió.
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ANNEX 2.
Model de certificat d’adhesió al Conveni en matèria d’interoperabilitat

telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de les
Illes Balears.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(secretari/secretari-interventor/gerent/
director) de ....................................................................................................................

CERTIFIC:

Que (òrgan que adopta l’acord) ............................................................................... en la
sessió que ha tingut lloc el ........................... ha adoptat l’acord d’adhesió al Conveni
en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de
l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Així  mateix,  s’ha  acordat  nomenar  ..........................................................................
(nom,  càrrec  o  funció  que  exerceix)  amb  DNI  ......................................   com  a
interlocutor  únic  de  l’entitat  davant  la  comissió  de  seguiment  del  Conveni
esmentat.

I, perquè consti, expedesc aquest certificat
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DOCUMENT ELECTRÒNIC
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

a2db9f0321f5c41f9bb49418b8c8016531315785af3a572c65503653c9ae8d95

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

https://csv.caib.es/hash/a2db9f0321f5c41f9bb49418b8c8016531315785af3a572c65503653c9ae8d95

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

MARIA TERESA SUAREZ GENOVARD

CONSELLERA DE PRESIDENCIA

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Data signatura: 09-sep-2021 09:30:28 AM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

ALEJANDRA FERRER KIRSCHBAUM

Data signatura: 14-sep-2021 10:06:15 AM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

MIGUEL COMPANY PONS

CONSELLER DE FONS EUROPEUS UNIVERSITAT I CULTURA

 OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS

UNIVERSITAT I CULTURA

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 10-sep-2021 01:48:54 PM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

JOSE FRANCISCO HILA VARGAS

CONCEJAL

 OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=AYUNTAMIENTO DE PALMA DE

MALLORCA

AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA

Data signatura: 20-sep-2021 11:00:08 AM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

SURANA IRENE MORA HUMBERT

Data signatura: 14-sep-2021 01:04:35 PM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

VICENTE ALEJANDRO MARÍ TORRES



PRESIDENT

CONSELL INSULAR DEIVISSA

CONSELL INSULAR DEIVISSA

Data signatura: 20-sep-2021 02:41:40 PM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Firma amb segell de temps: 20-sep-2021 01:24:44 PM GMT+0200
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