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Conveni entre lºAjuntament de Palma i la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca
per al financament i distribució gratuita dºaliments al municipi de Palma durant el
període 2018—2019

Ajuntament &
"

Parts

Antoni Noguera Ortega, tinent de batle de l'Area de Cultura i Benestar Social de
l'Ajuntament de Palma, amb el CIF P07040001 i amb domicili a la placa de Cort, 1, 07001 de
Palma, en representació del dit Ajuntament en virtut del Decret de Batlia núm. 201912198 de
17 de juny de 2019. Actua en nom i representació d"aquest, amb competencia per delegació
del batle per firmar convenis adrecats a desenvolupar i executar cornpeténcies própies de
1“Area de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, en els termes prevists a
1“article 2.11 del decret de Badia núm. 201913026 de 28 de juny de 2019, dºorganització dels
serveis administratius de 1“Ajuntament de Palma.

Raimundo de Montis Coll, amb DNI , en nom i representació de la Fundación
Banco de Alimentos de Mallorca, amb el CIF G57152639 i amb domicili al carrer Cardenal
Rosell, 182, 07007 de Palma.

Antecedents

l. Lºarticle 2 de la Llei 4/2009, d”11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears
disposa que els serveis socials tenen com a tinalitat assegurar el dret de les persones a
viure dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjancant la cobertura de les
seves necessitats personals básiques i de les necessitats socials, en el marc de la
justicia social, lºequitat, la cohesió territorial i el benestar de les persones. Continuadient que els serveis socials es dirigeixen especialment a la prevenció de les situacions
de risc, a compensar els déficits de suport social i económic de situacions de
vulnerabilitat i de dependencia, i a promoure actituds i capacitats que facilitin la
integració social de les persones.

ix) En conseqúéncia, a Particle 3 de la mateixa norma es tixen, entre dºaltres objectius, la
detecció i atenció de les situacions de falta de recursos básics i de les necessitats
socials tant de les persones com dels grups i de la comunitat en general. Per la seva
part, a lºarticle 25 sºobliga a les administracions públiques a garantir un conjunt de
prestacions que donin resposta a les necessitats básiques de les persones, entre les
quals es troben l”allotjament, lºalimentació i el vestit, l”accessibilitat a la informació i
als recursos dels serveis socials, entre dºaltres.

3. En análeg sentit es refereix la Cartera Básica de Serveis Socials de les Illes Balears
2017—2020, aprovada mitjancant Decret 66/2016, de 18 de novembre, quan tixa quesón prestacions própies dels serveis socials comunitaris la cobertura de les necessitats
básiques.

4. El Pla Estratégic de subvencions 2016—2019 de lºArea de Benestar i Drets Socials
(aprovat per Junta de Govern de 8 de juny de 2016 i publicat al BOIB núm. 87, de 9
de. 'uliol dem—2016) inclou la mesura l.l. COBERTURA DE LES NECESSITATS
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BASIQUES; incorporant—se dins aquestes les que tenen com a objectiu general el
cobriment de la necessitat básica dºalimentació de la població de Palma.

5. La Fundación Banco de Alimentos de Mallorca, que figura inscrita amb el núm. 734 al
Registre unificat de Serveis Socials de les Illes Balears (Decret 10/2013, de 28 de
febrer), és una entitat sense ánim de lucre que te com a objectiu fonamental la
recollida d“aliments de la cadena alimentaria i la seva distribució entre les families,
persones i grups en situació de vulnerabilitat social i económica, mitjancant
organitzacions i entitats sense afany de lucre de 1“ámbit de lºassisténcia social.

6. La Fundación realitza aquesta funció a lºllla de Mallorca des de lºany 2002, essent a
lºactualitat una entitat referent al municipi de Palma quant al subministrament gratuit
dºaliments a persones, families i grups per tal d”atendre les seves necessitats básiques.
Resulta l“entitat capacitada, per la seva experiencia i xarxa de prop de 200 entitats
col-laboradores per realitzar aquesta tasca amb la intensitat i 1ºabast que requereix un
municipi com Palma. Per aquest motiu, donada la seva experiencia i la seva capacitat
dins el municipi, es va contemplar als pressupostos municipals una subvenció
nominativa de 25.000 € a favor dºaquesta entitat, de conformitat amb la normativa
establerta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

7. El 8 de febrer de 2019 va tenir entrada al Registre Municipal sol-licitud de subvenció
de la Fundació Banco de Alimentos de Mallorca.

8. Un cop revisada la sol-licitud presentada, i atés els bons resultats dels darrers anys, és
voluntat de les entitats que subscriuen establir i mantenir un nivell de col—laboració
que asseguri l”execució de lºactivitat objecte dºaquest conveni, incloent—se dins
aquesta les comunicacions que escaiguin davant possibles modificacions dels termes
dºaquest acord.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessária per formalitzar aquest
conveni, dºacord amb les segúents

Cláusules

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir la collaboració entre lºAjuntament de Palma i la
Fundación Banco de Alimentos de Mallorca, per al ñnancament de les activitats
dºaprovisionament, emmagatzematge i distribució gratuita dºaliments realitzades durant el
període compres entre el 4 de desembre de 2018 fins al 3 de desembre de 2019, ambdós
inclosos, a favor dels ciutadans del municipi de Palma afectats per una situació económica
precaria.

Per al desenvolupament dºaquestes tasques, fonamentalment les relatives a la distribució
d“aliments, es treballará de forma coordinada amb entitats radicades a Palma.
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2. Actuacions previstes ¡ compromisos de les parts

2.1 En termes generals, lºobjecte dºaquest Conveni és ñnancar i/o colºlaborar en les segiients
accions:

8) La recollida d*aliments excedents dºagents de la cadena alimentaria.
b) Lºemmagatzematge i classiñcació d”aquests aliments.
0) La distribució periódica de lots a entitats benéfiques collaboradores que estiguin

enregistrades al Registre uniñcat de Serveis Socials de les Illes Balears (RD 10/2013).

2.2 Concretament seran objecte d'aquest conveni per part de Fundación Banco de Alimentos
de Mallorca:

a)

b)

º)

d)

Garantir, segons les disponibilitats, la quantitat d*aliments a distribuir gratuitament i el
número de perceptors de la ciutat de Palma.
La selecció, classificació i control dels aliments provinents de les campanyes i
donacions dºempreses i particulars al municipi.
Lºemmagatzematge dels aliments fins el moment de la seva distribució en nau,
cámeres frigorifiques i congelador.
La millora de la gestió, comunicació i seguiment de les entitats assistencials que reben
els aliments per a la seva distribució gratuita als destinataris fmals, en col-laboració
amb els serveis socials municipals.

2.3 Per tot aixo, la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca es compromet a:

a)

b)

0)

Realitzar les activitats objecte dºaquest conveni i responsabilitzar—se de la seva
organització i gestió integral.

Programar les seves activitats en les dates que millor responguin a lºinterés de les
persones beneficiáries i/o a les possibilitats organitzatives.

Justiñcar en els termes que estableix aquest conveni les quantitats rebudes, tant
dºaliments com dineráries, tenint en compte els terminis i la forma de justiñcació que
es ñxen mitjancant aquest conveni.

2.4 LºAjuntament de Palma es compromet a:

a)

b)

Aportar 25.000 € a Fundación Banco de Alimentos de Mallorca per al fmancament de
les despeses derivades de les accions que formen part de lºobjecte d'aquest conveni.
Dºaquest import sºabonará el 70% en concepte de bestreta dintre dels dos mesos
posteriors a la seva signatura, amb cárrec a la partida 05.23120.48007 del pressupost
de despeses per lºany 2019. I el 30% restant sºabonará dintre dels dos mesos segúents a
lºacord de Junta de Govern que declari la justiñcació de la subvenció concedida i amb
carrec a la partida 05.23120.48007 del pressupost de 2020.
Facilitar la col-laboració de les árees municipals i entitats dependents per a la
consecució de l”objecte del present conveni.
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3. Requisits ¡ documentació a presentar per part de lºentitat beneficiaria

La Fundación Banco de Alimentos haurá dºacreditar el compliment dels segúents requisits:

&)

b)
º)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

Estar legalment constituida de conformitat amb la normativa vigent, registrada i activa a la
data dºinici per a la presentació de sol-licituds.
Tenir capacitat jurídica i dºobrar.
Ser una entitat sense ánim de lucre i presentar actuacions, dins el municipi de Palma,
sense ánim de lucre.
Estar al corrent d”obligacions tributáries i de Seguretat Social.
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb lºAjuntament de Palma.
No haver estat sancionat, mitjancant resolució fenna, amb la pérdua de la possibilitat
dºobtenir subvencions de conformitat amb aquesta o altres lleis que així ho estableixin.
No incórrer en cap de la resta de circumstáncies previstes a Particle 10 de l”0rdenanca
Municipal general reguladora de la concessió de subvencions, així com l'a1ticle 13 de la
Llei 38/2003, General de subvencions.
Disposar de la estructura i capacitat suñcient per a garantir el compliment dels objectius
del projecte presentat; a aquests efectes sºhaurá de presentar una declaració jurada.
Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament.

Aquesta entitat haurá de presentar, abans de la signatura dºaquest Conveni, la segúent
documentació:

a) Sol—licitud de realització subvenció i descripció de lºactivitat objecte de Conveni.
b) Declaració responsable dºestar al corrent dºobligacions tributáries i de seguretat

social i de no incórrer en cap de les circumstáncies previstes a lºarticle 10 de
lº0rdenancaGeneral de subvencions de lºAjuntament de Palma.

e) Declaració expressa dºaltres subvencions sol—licitades i/o obtingudes per al mateix
concepte i, si escau, dºhaver justiñcat correctament les subvencions concedides en
exercicis anteriors.

d) Document signat per lºentitat bancaria en sºacrediti el núm. de compte per a la
realització de pagaments per part de la Tresoreria Municipal.

e) Fotocopia compulsada dels estatuts actualitzats de lºentitat sol-licitant.
f) Fotocópia DNI del representant de lºentitat.
g) Fotocópia de Targeta dºldentiñcació Fiscal (CIF) de lºentitat sollicitant.
h) Declaració responsable de vigencia dels estatuts i dels cárrecs representatius de

lºentitat.
i) Declaració responsable de trobar—se al corrent de pagament de les obligacions per

reintegrament.
j) Declaració responsable de no disposar dels recursos suñcients per fmancar

transitóriament lº activitat.

4. Abonament, forma de justificació, documentació a presentar i termini de presentació
de la corresponent documentació.

La conjuntura económica actual i la situació de necessitat social de moltes persones, provoca
una gran demanda d'aliments.



La Fundación Banco de Alimentos, entitat sense amm de lucre, no té els suñcients mitjans
economics per a desenvolupar les activitats objecte d'aquest Conveni; per aixo, es fa necessari
el pagament anticipat de lºapoxtació económica que realitza lºAjuntament de Palma en aquestConveni. L“Ajuntament, per aquests motius, abonará 17.500,00 € de la quantitat acordada en
un termini máxim de dos mesos des de la signatura del Conveni amb cárrec a la partida
05.23120.48007 del pressupost de despeses per lºany 2019.

La Fundación Banco de Alimentos de Mallorca presentará obligatóriament, abans del 30
d”abril de 2020 la documentació justificativa de la subvenció concedida, que consistirá en:

- La memoria técnica avaluadora de les activitats realitzades.
- La justiñcació de les despeses realitzades en relació a l”objecte del Conveni,

mitjancant els oportuns justificants en forma de factures i dºaltres documents
probatoris equivalents, de validesa en el trafic jurídic 0 amb eficacia
administrativa, que permetin acreditar el compliment de lºobjecte dºaquest
conveni.

— Informe dºauditoria externa de comptes.

La memoria justificativa inclourá:

1. Memoria técnica avaluadora de les activitats realitzades, detallant els segúents
punts:

Descripció de lºactivitat.
F inalitat, conforme al pressupost presentat.
Actuacions realitzades, amb els objectius proposats i els resultats
obtinguts, així com les modificacions realitzades en el desenvolupament
de la seva activitat.
Relació dels mitjans de financament. Descripció d“aquelles activitats
fmancades mitjancant aquesta subvenció i el seu cost, així com aquelles
financades amb fons propis o dºaltres fons de fmancament.
Seguiment en relació al funcionament/distribució dels aliments per part de
les entitats que garanteixi el bon ús i la distribució gratuita dels mateixos.
Conclusions.

2. Memoria justificativa de la inversió económica amb:

Compta justificativa simplificada composta per una relació numerada
seqíiencialment de les despeses realitzades, ordenada per partides
pressupostáries. Detallant altres ingressos o subvencions que hagin ñnancat
lºactivitat subvencionada, amb indicació de l”import i la seva procedencia i
assenyalant la quantia i el percentatge que se li imputa a cada administració
en cada una de les factures.

Originals i copies de factures relatives a les despeses a les que sºhan
destinat els fons rebuts o qualsevol altre document probatori equivalent,
amb validesa en el trafic jurídic mercantil 0 amb eficacia administrativa,
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acreditatius de la despesa realitzada. Aquests documents justificatius
hauran de contenir les dades segúents:

Raó social i CIF del prove'id0r.
Raó social i CIF de la beneficiaria.
Expressió detallada del servei prestat i/o material administrat
Data de la factura.

S”adjuntaran a tots aquests documents economics justiñcatius, els
documents acreditatius de la realització efectiva de la despesa (document
bancari de la despesa realitzada, rebut del subministrador, documents de
transferencia bancaria, etc).

» Indicació de la tributació corresponent, assenyalant si escau la seva
exempció.

o Si escau, carta de reintegrament en el suposat de romanents no aplicats així
com dels interessos derivats dels mateixos.

3. Informe dºauditoria externa de comptes que inclogui la totalitat del període
justiñcat.

Avaluada tota la documentació, es realitzará un informe de valoració subscrit per un tecnic
municipal competent, en el qual s*ha de posar de manifest si la justíñcació presentada es
adequada i pertinent i si es compleixen o no els objectíus proposats. En el cas de quelºinforme avaluador sigui desfavorable, sºhauran dºassenyalar les deñciéncies detectades en
la memoria justificativa presentada.

Posteriorment, sºhaurá de realitzar Acord de Junta de Govern que declari justiñcat el Conveni
o iniciar el procediment de reintegrament, una vegada s”hagi atorgat a lºentitat beneficiaria un
període per a lºesmena de deñciéncies.

Dintre dels dos mesos posteriors a lºAcord de Junta de Govern que declari justiñcat el
Conveni, sºabonará a la Fundació els restants 7.500,00 € amb cárrec a la partida
pressupostária 05.23120.48007 del pressupost de despeses per lºany 2020.

5. Termini dºexecució de les activitats subvencionables ¡ vigéncia del conveni

Les actuacions subvencionables del Conveni estaran compreses entre el 4 de desembre de
2018 i el 3 de desembre de 2019.

En relació al seu període de vigencia, aquest sera del 4 de desembre de 2018 a 30 dºabril de
2020.

6. Reintegrament

Sense perjudici de lºexigéncia de les responsabilitats que sºescaiguin, lºAjuntament procedirá
a lianul'laci' total o oral de la subvenció proposada o atorgada dºacord amb lºestablert a la
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base 42 i la base 43 de les bases dºexecució del pressupost vigent de l”Ajuntament de Palma,
als articles 52 i 53 de l”0rdenanca Municipal i a la resta de la normativa aplicable.

Procedirá el reintegrament total o parcial de la quantitat percebuda en els segiients casos:

a) Incompliment de la finalitat dºaquest Conveni.
b) Incompliment de l”obligació de justificar l'aplicació dels fons rebuts.
c) Modificació o incompliment de les condicions considerades per a lºatorgament dels fons.

En aquests casos i els tixats a lºartícle 53 de lº0rdenanca Municipal, lºentitat beneficiaria
vendrá obligada al reintegrament de les quantitats percebudes i dels interessos de demora que
corresponguin, previa tramitació del procediment corresponent. Tot aixo, sense perjudici de
poder exigir les responsabilitats que hi pogués haver d”ordre penal, civil o administratiu.

'7. Compatibilitat de la subvenció

El present conveni és compatible amb la percepció dºaltres subvencions i/o ajudes per a la
mateixa finalitat concedides per part d”altres administracions i/o entitats públiques o privades.
En tot cas, la suma total de la quantitat concedida a favor de Banc dºAliments en aquest
Conveni més la suma per la percepció dºaquestes altres subvencions i/o ajudes, no será
superior al cost total de les activitats que composen lºobjecte del present Conveni.

8. Comissió de seguiment ¡ coordinació

Per a lºestabliment de lºadequada coordinació, la realització del seguiment necessari i el
desenvolupament dºaquest Conveni, es constituirá una comissió formada per persones
designades per la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca i pels técnics de 1”Área de
Cultura i Benestar Social de lºAjuntament de Palma.

LºAjuntament de Palma es compromet a mantenir reunions periódiques de seguiment i
coordinació i proporcionar a lºentitat informació, ajuda i assessorament en el marc d'aquest
Conveni.

9. Extinció

Aquest Conveni sºextingeix per expiració del temps convingut en els termes que estableix la
cláusula 5, o per concurrencia dºalguna de les causes de resolució segúents:

a) Per mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es derivende lºobjecte del Conveni.
e) La denúncia previa per escrit dºalguna de les parts, amb una antelació minima de tres
mesos des de lºacabament de la vigencia del Conveni.
d) Lºincompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les cláusules pactades, amb
la denúncia previa dºuna de les parts. En aquest cas, es poden exigir les responsabilitats que esderivin dºincomplir—les.
e) Per qualsevol altre causa,prevista en les lleis.
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10. Normativa aplicable

En tot alió no previst a aquesta convocatoria será dºaplicació el Decret Legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual sºaprova el text refós de la Llei de subvencions, la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
l”0rdenanca Municipal de subvencions de 1”Ajuntament de Palma, les Bases dºexecucíó
vigents que regulen les subvencions del Pressupost municipal i la normativa per a la concessió
de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui dºaplicació.

Així mateix, el present conveni esta exclós de lºámbit dºaplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a lºordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, de conformitat amb lºestablert a 1ºarticle 6 de l'esmentada llei.

ll. Jurisdicció competent

Aquest Convení te carácter administratiu, per la qual cosa 1“Ajuntament de Palma té la
facultat d*interpretar en primer terme i resoldre quantes incidéncies puguin produir—se durant
la seva vigencia. En qualsevol cas, les questions litigioses que es puguin suscitar en cas de
conñicte en la interpretació, lºaplicació, lºexecució i, si escau, la resolució, sºhan de sotmetre
a la jurisdicció contenciosa administrativa, dºacord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora dºaquesta jurisdicció.

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

Palma, 26 de novembre de 2019

Per lºAjuntament de Palma, el tinent de batle de
1”Area de Cultura i Benestar Social

on'f _ oguera Ortega Raimundo de Montrs Coll
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Per la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca


