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Conveni de col-laboració entre lºAjuntament de Palma ¡ lºAssociació Fons Mallorquí de
Solidaritat ¡ Cooperació, pel qual s'estableixen les condicions de la subvenció atorgada
per contribuir amb els objectius del Fons Mallorqui de Solidaritat ¡ Cooperació per a
lºany 2019

Parts

Dºuna banda, Sonia Vivas Rivera, regidora de lºÁrea de Justicia Social, feminisme ¡

LGTBI de l'ajuntament de Palma, amb el CIF núm. P 07 04 000 I, de la placa de Cort3
núm. 1 de Palma (CP 07001); en nom ¡ representació de la corporació per delegació del
batle per signar per firmar convenis adrecats a desenvolupar ¡ executar competéncies
própies de lºÁrea de Justicia Social, feminisme i LGTBI en els termes previstos al decret
de Batlia 201912313, de 18/06/2019 dºorganització dels serveis administratius de
l'Ajuntament de Palma,

Dºaltra banda, María Antonia Mulet Vich amb el DNI núm. — com a
presidenta ¡ representant legal de lºassociació Fons Mallorquí de Solidaritat ¡

Cooperació amb NIF núm. G 57 290 140, i domicili al carrer de General Riera, 113, de
Palma (CP 07010).

Antecedents

Atés que l“Estat espanyol subscrigué la 34 sessió de l'Assemblea General de les Nacions
Unides de 1980, en la qual es va acordar destinar el 0,7% del producte interior brut per ajudar
al desenvolupament dels paisos empobrits.
Es voluntat de lºAjuntament de Palma col-laborar, mitjancant lºaportació de subvencions per
a projectes que contribueixin al desenvolupament dels paisos empobrits, i sensibilitzar i
educar la ciutadania per a la solidaritat i els drets humans.
Als seus Estatuts, l“objecte del Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació es coordinar les
ajudes de les Administracions Públiques i de les entitats privades de Mallorca al Tercer Món,
per a que sigui més eficac la cooperació i l esfore de solidaritat del poble mallorquí envers els
paisos subdesenvolupats. l que les ñnalitats de lAssociació són:

a. Contribuir, des de lºámbit mallorquí, al desenvolupament dels paisos del Tercer Món,
mitjancant la constitució i la gestió d”un fons economic, i per tant, promoure
lºestabliment dºacords de col—laboració puntuals amb altres organitzacions de tinalitats
i característiques semblants malgrat tinguin la seva seu fora de Mallorca, sempre que
la seva ajuda es destini prioritáriament al Tercer Món.

b. Administrar i gestionar els fons economics lliurats a 1”Associació per a projectes al
Tercer Món i organitzar i dirigir campanyes de sensibilització sobre la cooperació per
al desenvolupament proposades per les organitzacions no govemamentals,
ajuntaments i altres entitats.



c. Fomentar i donar suport als esforcos de les institucions ofrcials, entitats i associacions
de Mallorca per tal de crear un clima d“opinió pública favorable a la promoció d"un
nou ordre economic internacional.

d. Estimular la participació ciutadana;mitjancant campanyes i intormacions adequades
sobre els projectes de cooperació ambel Tercer Món.

e. Promoure que les institucions públiques mallorquines collaborin en tasques de
cooperació per al desenvolupament i hi destinin un percentatge del seu respectiu
pressupost, tendint cap al 0,7% recomanat per Nacions Unides.

El Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació compta amb els mitjans materials i personals
suticients per desenvolupar l”activitat de lliurament, distribució i comprovació exigibles a la
subvenció.
Ates que en data 30 de setembre de 1993 1”Ajuntament de Palma va aprovar la incorporació
de lºAjuntament al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació com a soci, i va adquirir el
compromis de lliurar, amb cárrec als credits consignats per aquesta ñnalitat, una aportació
anual per fmancar liexecució de projectes de cooperació al desenvolupament humá integral
als paisos empobrits.
El 30 dºagost de 2018, es va signar el conveni entre 1”Ajuntament de Palma i el Fons
Mallorquí de Solidaritat per a contribuir als objectius de l”entitat amb una aportació de
6632045 €. Amb data 28 de marc de 2019 es presenta l“'infonne de justiñcació de
lºaportació del 2018 i sºinforma favorablement.
L”Ajuntament de Palma disposa en els seus pressuposts per a lºexercici 2019 una partida
pressupostária per a l”aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per un import
de 6632045 € (seixanta—sis mil tres—cents vint i quaranta-cinc céntims).
Ambdues parts ens reconeixem mútuament plena capacitat jurídica per formalitzar aquest
Conveni de col-laboració, d'acord amb les segiients

CLÁUSULES:
1. Objecte

Regular les condicions en la distribució dels fons que aporta lºAjuntament de Palma al Fons
Mallorquí de Solidaritati Cooperació com a contribució a projectes de desenvolupament:

> 2019007 Desenvolupament económic i apoderament de les dones a través del
turisme (3a fase) a Pocona (Bolivia) 5hi destinaran 24.870,17 €

> 2019017 Accés a l'aigua potable en comunitats rurals de Pocona (Bolivia) s”hi
destinaran 24.870,18 €

> ajuts humanitaris i emergéncies, concretament el projecte 2019906 Reforc de la
seguretat alimentaria per a families pageses de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas,
Nicaragua, sºhi destinará el 10 % de l”aportació 6.632,04 €

”> per activitats de sensibilització de la ciutadania vers la solidaritat i els drets human,
"iº'í?;_ s*hi destinará el 5% de lºaportació, 3.316,02
X > Per a la gestió i administració del Fons Mallorquí es destina el 10 % que són

6.632,04 €
2. Ámbit territorial

Lºámbit territorial del present conveni pel que fa a la sensibilització i educació per el
desenvolupament és el municipi de Palma i pel que fa a les propostes de cooperació i
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emergéncies s"atendrá a les línies dºActuació 2019 i als conjunt de projectes de cooperació
aprovats per 1”Assemblea general de Socis del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

3. Condicions económiques

L”aportació económica de 15Ajuntament per a l*any 2019 és de seixanta-sis mil tres—cents
vint euros amb quaranta-cinc céntims d'euro (66.320º45 €), amb cárrec a la partida
pressupostária 20.23126.46700 del vigent pressupost de despeses per a lºany 2019. Aquesta
subvenció está prevista al pressupost i es fara efectiva de forma directa i anticipada.

Atés el previst als articles 34.4 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de
novembre, a través de la qual s"aprova el régim jurídic de la concessió de les subvencions
públiques; lºarticle 88.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que sºaprova el
reglament de la Llei General de Subvencions i lºart. 15 del Reial Decret 794/2010, de 16 de
juny, pel que es regulen les subvencions i ajudes en lºámbit de la cooperació internacional, la
subvenció es pagará i en la seva totalitat, de forma anticipada una vegada signat el present
conveni regulador. Així com la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació internacional per
al Desenvolupament i la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament a
les Illes Balears, pel que fa a la normativa substantiva.

4. Justificació de la subvenció

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació presentará a l'Ajuntament de Palma la
justiñcació de la subvenció rebuda, que estará conformada pels documents que segiíetns i en
dos tenninis:

Primer termini de justiñcació, abans del 31 de marc de 2020
Documentació justificativa:

l. Auditoria dels estats comptables
2. Memoria d'activitats de 2019
3. Compte justiñcatiu que estará intergrat per:

a. Relació dels projectes de cooperació, projectes d”emergéncia i activitats de
sensibilització fmancats amb lºaportació rebuda, on s*incloura nom del projectes,
entitat que l*executa, país, import total i import imputat.
De cada projecte de cooperació i projecte diemergencia:
- Certiñcat de lºaprovació del projecte per lºassemblea general de socis. En el

cas dels projectes d”emergéncia certificació de lºaprovació per part de la
Comissió Executiva.

- Resum explicatiu dels objectius i accions que es duran a terme amb lºexecució
de projectes

- Acceptació, per PONG o entitat que dura a terme el projecte, del ñnancament
del projecte i el reconeixement de liobligatorietat de justificació tal i com
diuen les bases de la convocatoria del Fons Mallorquí.

- Document acreditatiu del pagament del 50% del projecte. En el cas dels
projectes dºemergéncia, el pagament és del 100%.

De les accions de sensibilització, es justiñcará amb una memoria dºnna o varies
accions de sensibilització fetes a Palma durant el 2019, aportant comprovants de la
despesa necessária per a la realització dºaquesta accíó.



d. De les despeses de gestió. certificacíó de la destinació del 10% del total de la
subvenció a la gestió de l”entitat, tal i com preveuen el seus estatuts.

Segon termini de iustiñcació, abans de 31 de marc de 2021, si es preveuen retards en
l”execució del projecte per motius raonats, es podrá demanar una prórroga de aquest segon
termini de justificació.
Documentació justificativa: (només dels projectes de cooperació, ia que les accions de
sensibilització i emergencia són d'execució más rápida)

]. Document acreditatiu del pagament del 50% restant, de cada projecte
2. Memoria final de cada projecte, on s”explicará les accions que s”ha dut a terme i les

causes de les desviacions o canvis, si nºhi ha haguts, i fotografies de les accions
realitzades amb el projecte.
Certificació del tancament de cada projecte, aprovat per la Comissió Executiva del
Fons Mallorqui.

b)

5. Patrocíni
El Fons Mallorqui de Solidaritat i Cooperació es compromet a esmentar la col-laboració de
l*Ajuntament de Palma com a soci del Fons, i a publicar en la seva página web lºaportació
feta i el desti que ha tingut.

l
6. Vigéncia

La vigencia del present conveni sºestén durant tot Fany 2019.

XXX;

X,
;

Les parts es comprometen a intentar resoldre, de comú acord, les diferéncies que poden sorgir
en lºaplicació i/o interpretació dºaquest conveni, que te carácter administratiu. En tot cas, les
discrepáncies que, eventualment, seºn puguin derivar, sºhan de sotmetre a l”odre
jurisdiccional contenciós administratiu.

IXXX ,,l 7. Competenciajurisdiccional
X

:
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I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat,

Palma,2”í—de &?1&emk>1£í de 2019

Per l'Associació Fons Mallorqui de Solidaritat i
" Cooperació

// regidora de lºÁrea de Justícia social, MariaAntoiiaMulet Vich,
feminisme i LGTBI de lºAjuntament de presidenta i representant legal de lºassociació Fons
Palma Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
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