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Conveni de col-laboració entre PalmaActiva i Makers MalloÍ ,I,

Asociación de Divulgacióny investigación Tecnológica

PARTS

Per una part, Rodrigo Andres Romero, Regidor de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de
l’Ajuntament de Palma, i president de PalmaActiva, com a representant d'aquesta institució en
virtut del Decret de Batllia d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma
núm. 201913026 de 28 de juny de 2019, BOlB d’11 de juliol de 2019 d’organització dels serveis
administratius i de delegació de competències del batlle, i Decret núm. 201912198 de 17 de
juny de 2019, d’aprovació de l'estructura de les àrees i àrees delegades de l'Ajuntament i

l'assignació dels regidors titulars respectius.

i per l’altra, Victor Gómez López, amb DNI en qualitat de president de l’Associació
Makers Mallorca Asociación de investigación y Divulgación Tecnològica, amb CIF 616644197,
constituïda el dia 14 de juny de 2019, amb domicili al carrer Femenias, 18 07013 Palma. D’ara
en endavantMM.

ANTECEDENTS

1. Que l’Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Palma — PalmaActiva és un
organisme autònom de l’Ajuntament de Palma que, en virtut del Decret de Batlia
d’organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma núm. 201913026
de 28 de juny de 2019, BOlB d’11 de juliol de 2019 té competències en matèria de
Comerç, concretamenten: Planificar, proposar i impulsar les mesures necessàries per al
foment, el desenvolupament i la promoció del petit i mitjà comerç al municipi. Elaborar
o finançar els estudis que es considerin d'interès pel que fa al comerç. Proposar i

impulsar, directament o juntament amb altres àrees municipals, les mesures
necessàries per a la reestructuració, la modernització i la dinamització del comerç.
Negociar i formalitzar fórmules de cooperació que es duguin a terme amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears 0 altres institucions i organismes per al foment del teixit
comercial. lnformari concertar pel que fa a les actuacions municipals que concerneixin
el sector comercial en el marc de la Mesa Local de Comerç de Palma i el Consell
Municipal de Comerç. Fomentar l’ús de les noves tecnologies i els valors de gestió de la
qualitat i sostenibilitat al comerç. Realitzar actuacions de dinamització comercial i del
sector de restauració directament i/o coordinadament amb les entitats representatives
del sector. Concedir llicències d'ocupació de via pública en actuacions de dinamització
comercial Gestionar i coordinar el patrimoni municipal adscrit a l'Àrea, entre d'altres.

2. Que PalmaActiva conforme als seus estatuts té competències en promoció i

desenvolupament local, mitjançant assessorament i suport a les PIME i petites
empreses, associacions i confederacions empresarials, planifica, impulsa i gestiona,
juntament amb altres àrees i serveis municipals, les mesures necessàries de
reestructuració, modernització i dinamització del teixit comercial de Palma, la

realització d’estudis d'interès sobre l’activitat comercial de la ciutat. Participar en
actuacions envers la millora de la formació dels comerciants, en actuacions de
l’Ajuntament de Palma, sol o conjuntament amb altres institucions i organismes, en
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activitats per al foment del teixit comercial de la ciutat, en el foment en l'us de les
noves tecnologies, de la qualitat i la sostenibilitat en la gestió comercial

Que l’associació lVllVl, es una associació sense ànim de lucre que es va constituir l’any
2019 per facilitar projectes i objectius comuns a la comunitat Maker de les nostres illes.
Essent els seus principals objectius la creació digital, promoure i divulgar la

investigació, noves tecnologies, compartir el coneixement i els mitjans tecnològics, etc.
Amb l'aparició del Covid19 el moviment Maker s’ha fet present en la lluita contra la

malaltia amb la promoció de projectes i iniciatives dirigides a la producció de productes
de protecció com pantalles facials, components per a material mèdic per respiradors i

mascaretes FFPZ.

En data 26 d’abril de 2020, Coronavirusmaker,va rebre la validació del Centre Nacional
de Mitjans de Protecció del model de pantalla facial que han produït, indicant que
compleix el requisit específic de la norma EN166.

Que l'associació lVllVl vol fer una donació de 1.505 talles facials, sense cost, als
establiments comercials, restauració i establiments ubicats en mercats municipals de
Palma, pensant en la obertura al públic dels mateixos en la fase de desescalada, amb la

finalitat de poder donar compliment a les mesures de protecció de riscos establertes
mitjançant les ordres SND/386/2020, SND/388/2020 i SND 399/2020 i poder així
desenvolupar la seva activitat empresarial amb la major seguretat possible, tant pels
treballadors com pel públic, mitjançant la col—laboració de l’Agenda de
Desenvolupament Local de Palma.

Que PalmaActiva mitjançant aquest conveni, conforme a l’article 145 de la Llei 20/2006
col-laborarà amb l’associació lVllVl en la distribució del material, que es tracte, cedint
l'us de part de les seves instal-lacions, com a punt de recollida de les pantalles que es
vol donar a les empreses interessades.

Els convenis són acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques
i els seus organismes i entitats de dret públic vinculades o dependents entre si o amb
subjectes de dret privat per a un mateix fi comú. Els convenis han de complir amb la

legislació d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

D’acord amb el que es preveu a l’art 25] de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local i l’art. 29.L i 29.T de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, l'art. 86.) del Reglament orgànic del Govern i

l’administració de l'ajuntament de Palma i els art. IV i XI dels vigents Estatus de
l’organisme autònom, PalmaActiva pot formalitzar qualsevol tipus d'acord envers el seu
objecte social i la competència ve atribuïda al Consell Rector.

Que conforme a l’article 6.2 de la Llei de contractes del sector públic, Llei 9/2017 de 8
de novembre, no estan subjectes a la llei de contractes els convenis que realitzi
l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat si l’objecte
del conveni no està comprès en els contractes regulats en la llei.

Que les entitats signants comparteixen els objectius de fomentar el cooperativisme de
treball i contribuir a la protecció tant de les persones que treballen en l'àmbit del
comerç local com de la ciutadania en general, i que per això consideren convenient
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establir un marc de col-laboració. La naturalesa del conveni és la prevista a l’apartat 2
c) de l’article 47 de la Llei 40/2015 d'1 d’octubre, règim jurídic del sector públic.

En conseqüència, acorden formalitzar aquest conveni de col-laboració amb subjecció als
següents

PACTES

1.0BJECTE

Aquest conveni té com a objecte regular la col-laboració entre les parts signants per a la
distribució de material de protecció produït per MM, posant a disposició un espai municipal, la
seu central de PalmaActiva del carrer Socors, 22 de Palma, per formalitzar l'entrega de 1.505
pantalles facials EN166 entre el donatari MM i el destinatari final, sector de comerç local,
establiments ubicats a mercats municipals i establiments de serveis de Palma.

2. COMPROMISOSDE LES PARTS

Per PalmaActiva:

“ Posar a disposició, de forma gratuïta, l’espai municipal de la seu central ubicada al
carrer Socors 22, de Palma, com a punt d’entrega per part de MM i de recollida pels
destinataris finals, establiments comercials, restauració i establiments ubicats en els
mercats municipals, de les pantalles facials esmentades.

“ L’entrega del material es durà a terme de forma equitativa, preferentmentmitjançant
les patronals i associacions pertinents, deixant constància de la seva recepció.

= Fer difusió d’aquesta iniciativa mitjançant publicitat en mitjans propis, xarxes socials,
pagines web institucional, indicant la provinença del material.

Per part de “Makers Mallorca asociacion de investigación y divulgación tecnològica”

= Dipositar a les instal-lacions de PalmaActiva, carrer Socors, 22, en el termini de 5 dies
des de la signatura d’aquest conveni, de 1.505 pantalles facials homologades EN166,
per la seva distribució segons s’especifica en els apartats anteriors.

' incloure, juntament amb cada una de les pantalles facials, la documentació que avala
la seva homologació aixi com les instruccions d’ús i manteniment.

' Participar en la difusió de la iniciativa mitjançant els canals habituals que fa servir la
associació.

3. VIGÉNCIA

El conveni té vigència des de la seva signatura i fins al 15 de juny de 2020, o fins la data en que
els destinataris finals hagin recollit la totalitat del material.

En qualsevol moment, les parts poden unilateralment denunciar—ho per a la seva extinció, amb
un preavís mínim de 15 dies de la data en la qual es vulgui donar per extingit, sense necessitat
d'al-legar cap causa. No és susceptible de pròrroga.
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Així mateix, les parts el poden resoldre, per l’incompliment d’allò pactat per qualsevol
d’aquestes, que no hagi estat esmenat en el termini de 15 dies, a comptar des de la denúncia
d’aquest incompliment, formulada per l’altra part.

4. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les parts es comprometen i obliguen a tractar de manera confidencial qualsevol dada i

informació de caràcter personal que gestionin en virtut d’aquest acord i a complir
adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Ley Orgànica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Caràcter Personal, en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, i en qualsevol
altres normes vigents o que en el futur es puguin dictar en aquesta matèria.

Les parts es comprometen a comunicar—se mútuament, puntual i per escrit l'existència d’acció
administrativa o judicial o la comunicació de l’autoritat competent amb el termini suficient
perquè sigui possible l'exercí el dret de defensa si així es consideràs.

5. PRESSUPOST

D'aquest conveni no se’n deriva cap obligació econòmica entre les parts.

Si com a conseqüència de les actuacions previstes es generes alguna despesa, aquesta
s’assumirà per la part que l’hagi generada, que es realitzarà mitjançant la tramitació del
corresponent expedient de despesa, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

6. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crea una Comissió de Seguiment, formada per un membre de cada una de les entitats
signants que es reunirà un cop signat el conveni i 5 dies abans de la finalitzaciód’aquest.

Té com a finalitat analitzar els resultats obtinguts amb la realització del conveni.

7. JURISDICCIÓ

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest conveni, les parts se sotmeten
expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa
de la ciutat de Palma, amb renúncia expressa al seu propi fur.

i, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen en quatre còpies.

Palma, 21 de maig de 2020

Per Palma Activa
,,

Per Makers Mallorca
Pregident “=

i ' ’ President
,?“ ?

R/odrigo Andrés Romero” Victor Gómez López
.../f.?
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