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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE PALMA PER DUR A TERME ACTUACIONS
D'INVERSIÓ.

REUNITS
D’una banda, la Sra. Catalina Cladera Crespí, presidenta del Consell de Mallorca, i el Sr.
Jaume Alzamora Riera, conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l'acord del Consell
Executiu de dia 11 de novembre de 2020.

Jaume Alzamora Riera
Conseller executiu de Promoció Econòmica i
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I d’altra part el Sr José Hila Vargas, batle de l’Ajuntament de Palma.
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i
MANIFESTEN
Que mitjançant acord del Consell Executiu de dia 11 de novembre de 2020 es va aprovar
la convocatòria de subvencions 2020 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada
de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana i aquest conveni tipus a
subscriure amb tots els ajuntaments beneficiaris de les subvencions.
Que en el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de Palma se li va
concedir una subvenció per import de 4.000.000,00 euros per dur a terme les següents
actuacions:

Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
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-

“Equipament de s'Aigua Dolça”

Que l’Ajuntament de Palma, mitjançant acord del Ple de dia 25 de març de 2021 va
aprovar el text d’aquest conveni.
Que la disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del Consell
de Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21,
de 18 de febrer de 2017 i núm. 96, de 4 d'agost de 2018) diu:
"En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de Mallorca
i els organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres administracions
públiques, la subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès pel titular de l'òrgan
que l'ha percebuda, pel qual s'acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la
finalitat de la subvenció, i també a través de l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de
control financer equivalent, de l'entitat beneficiària pel qual acredita la veracitat i la
regularitat de la documentació justificativa de la subvenció."
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Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest
conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació
de les despeses derivades de la subvenció abans esmentada.
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb les
següents
CLÀUSULES
Primera.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de
les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel
Consell de Mallorca a l'Ajuntament de Palma per a la reactivació econòmica per la crisi
derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana en el marc de la
convocatòria de subvencions 2020.

Jaume Alzamora Riera
Conseller executiu de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local
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Segona.- L’Ajuntament de Palma ha rebut la subvenció per dur a terme les següents
actuacions:
-

“Equipament de s'Aigua Dolça”

Tercera.- L'Ajuntament de Palma, com a beneficiari de la subvenció, es compromet a
complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a la convocatòria de
subvencions, tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i molt especialment a
dur a terme les actuacions subvencionades i presentar la justificació de les despeses al
Consell de Mallorca en els terminis establerts.
Quarta.- La justificació de les actuacions subvencionades a l'Ajuntament de Palma,
d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de
subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al Consell de
Mallorca per part de l'entitat beneficiària de la següent documentació:
a) Un certificat del secretari/secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle/batlessa
que acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de la finalitat de la
subvenció i l'aportació de la documentació justificativa que estableix la convocatòria, a
més de la resta de dades que figuren a l'Annex X de la convocatòria de subvencions.
b) Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la
subvenció en virtut del qual es faci constar:
-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en
poder de l'entitat local en els termes establerts en la convocatòria.
-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de
cada factura: número; data; creditor; i import.
-Una relació de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada d'acord amb el
que preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general de subvencions
del Consell de Mallorca.

Nº Salida en Registro: 11586 / 2021
30/04/2021

SELLO

A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà constar:

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Código Seguro de Verificación: K7AA LNPT H2FW AWHU 2ZJ2

Conveni reactivació econòmica - SEFYCU 2608345
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cim.sedipualba.es/

Pág. 2 de 3

José Francisco Hila Vargas
Batle
29/04/2021

FIRMADO POR

Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o
privades per a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides,
amb indicació dels imports i la seva procedència).
Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.
Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat.
Que les despeses corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.
Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA).
Que, si s'escau, pel que fa a les factures d'honoraris de persones físiques l'Ajuntament ha
ingressat les retencions d'IRPF a l'Agència Tributària.

Jaume Alzamora Riera
Conseller executiu de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local
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Quinta.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una
vegada justificades les actuacions en els termes d'aquest conveni i realitzats, si s'escau,
els reintegraments de la subvenció per part de l'Ajuntament de Palma.

Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
30/04/2021
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