
 

Convenis en vigor Centre Balears Europa 

 

Tots aquest convenis no tenen cap contingut econòmic 

Any Conveni / Acords Entitat Signatura Termini 
signat 

Finalitat Nou termini 

1985 Conveni Fundacional 
Govern Illes 
Balears,   Sa 
Nostra, UIB 

25/10/1985 Indefinit 
Creació Consorci Centre 
Documentació Europea 

 
Indefinit 

2006 Conveni Cessió d'ús SA NOSTRA 28/3/2006 Indefinit 
Cessió d'us de l'obra d'art 
del pintor Jesús Cánovas 
(despatx Direcció) 

 
02/10/2020 

2011 
Conveni Marc de 
Col·laboració                                                       

Escola Balear 
Administració 
Pública 
(EBAP) 

24/1/2011 Indefinit 

El CBE s’adhereix 
voluntàriament al conveni 
marc de col·laboració entre 
l’EBAP i ens del sector 
públic,  per a la participació 
del  personal en  les 
activitats formatives EBAP 

 
 
 
02/10/2020 

2015 

Conveni de 
col·laboració entre CBE, 
Fundació Bit, UIB, 
Fundació UE, per  crear 
l'Oficina Tècnica de 
Projectes Europeus 
Balears 2020  

CBE, Fundació 
Bit, UIB, 
Fundació UE, 

4/3/2015 28/2/2021 
 La creació de l'Oficina 
Tècnica de Projectes 
Europeus Balears 2020 

 
 
 
02/10/2019 

2015 

Conveni de 
col·laboració entre 
l'Administració de la 
CAIB i el CBE per dur a 
terme el programa de 
beques CBEuropa 

Administració 
de CAIB  

23/10/2015 Indefinit 
Dur a terme el programa de 
beques CBEuropa 

 
 
02/10/2020 

2017 

Conveni col·laboració 
SOIB i CBE en la 
selecció de persones 
becàries a Brussel·les 

SOIB 24/05/2017 
24 maig 
2020 

Dur a terme el programa de 
beques CBEuropa 

 
02/10/2019 

2017 
Acord adhesió entitats 
vinculades (spi) 

DGTIC/ 
MINHAP 24/10/2017 

31 maig 
2020 

Adhesió al conveni de 
col·laboració per a la 
prestació mútua de 
solucions bàsiques 
d’administració electrònica   

 
02/10/2019 

2018 
Protocol general de 
Asociación Centres 
Documentació Europea 

Comissió 
Europea 

8/10/2018 Indefinit Centre Documentació 
Europea Illes Balears 

 
Indefinit 
(legislació  
belga) 



 

Els convenis  

La LRJSP (llei 40/2015) regula els convenis que se celebrin per qualssevol 
Administració Pública (AAPP, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats 
o dependents o les Universitats públiques) entre si o amb els particulars (els 
subjectes de dret privat).  

El conveni té una durada predefinida a les seves clàusules, i aquesta no podrà ser 
superior a quatre anys. 

Abans de vèncer el termini màxim de durada previst en el conveni, la Llei permet que 
les parts acordin, per unanimitat, la pròrroga d'aquest, com per altres quatre anys 
com a màxim. 

És causa de resolució del conveni el transcurs del termini de vigència del conveni 
sense haver-ne acordat la pròrroga.  

Adaptació dels convenis administratius vigents 

La LRJSP estableix un termini d'adaptació, si escau, de tres anys a comptar des de 
l'entrada en vigor de la Llei, per la qual cosa el termini acabaria el 2 d'octubre de 
2019. 

Els convenis indefinits preveuen una adaptació automàtica, motiu pel qual aquest 
termini és de quatre anys i s’ha de comptar a partir de l'entrada en vigor de la LRJSP, 
és a dir, el nou termini ha d’expirar el 2 d'octubre de 2020. 


