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Conveni (le col-lal)oraeió entre l'Administraeió de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears. el Consell Insular de Mallorca ¡ l'Ajuntament de Palma per eonee(lir ajudes
adreeades a pal-liar les eonseqíiénciesde les restriccions mntivades per la crisi sanitaria de
la (Í()VID—19en els sectors económies

Amb la presóneia de la senyora 1—ºi'aneinaArmengol ¡ Socias.
presidenta del Govern de les …es Balears

Parts

Mercedes Garrido Rodriguez, consellera de Presitléncia. lºuneió Pública í lgualtat, en Virlut del
seu nomenament mitjaneant el Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes
Balears, que actua en no… ¡ representació de l'Admínistracióde la Comunital Autónoma de les
Illes Balears, en exereiei de la competencia que li conl'ereixen els articles 11 i 80 (le la Llei
3/2003, de 26 (le mare, de régim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.

Catalina Cladera Crespi, presidenta del Consell Insular de Mallorca… elegida pel Ple en la sessió
constitutiva de () de juliol de 2019, en exereici de les facultats que li atribueíx la lletra (¡ (le
lºarticle 9.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insn1ars. ¡ amb lºacord previ del
Consell Executiu (lºll de mare de 2021 pel qual, en eompliment del punt 4 (le l“article 36 del
Reglament organic del Consell Insular, aprovat per Aeord del Ple de 12 d'abril de 2018 ¡

publicat en el Butlletí Oficial de lar Illes Buleu/as de dia 19 de juliol de 2018, s'autu¡itza la
subseripció d'aquest conveni.

José lvlila Vargas, baile de l'Ajuntament de Palma. en nem ¡ representació d'aquest Ajuntamenk
en virtul de lu eompeténeia que li atribneix l'aparlal (: de l'article 124.4 de la Llei 7/1985, de 2
d'abr 'eguladura de les bases del régim local. ¡ del que preven l'article 21 de la Llei 20/2006.,
(le 15 (le desembre, municipal ¡ ¿le régim local de les Illes Balears.

Antecedents

l. El 15 de gener de 2021, en el marc del Paete de Rettetivaeió Económica Social. signal el
mes de juliol de 2020… s'acortlaren tot un seguit de mesures eeonómiques por a_iudar a
pal-liar els efectes eeonómies derivals de les rcstricciens ndoptades per z)turar
l”cxpansió de la crisi sanitaria provocada per la COV1D—19. Dins aquestes mesures es
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troba la creació d'un fons obert a tots els sectors prodttctitts afectats per les restriccions.
clotat amb 20 milions d'eurosc ['inaneat a parts iguals entre el Govern i els ajtmtaments.

La voltintat d'aquest fons és possibilitar linies <l”a_itits adrceats als sectors económics
especialmcnt afectats com la rcstauració, el comer-e, les activitats enllurals… oei infantil.
transport… ete_ i prefercntment a aquells sectors que no liagin estat benciiciaris d'altres
ajntles. 'l'anmateix, la volttntat és que el criteri (le sectors inclosos sigui zimplia ¡ així
també pugui incorporar els sectors directament afectats per les rest1'iceions aprovades
pel Govern en 202l4

L”article 30,2] de Il tutttt cl”atttonomia de les Illes Balears, segons la redaeeió que en
la la Llei orgánica 1/2007. de 28 de febrer… atribttcix a la Connmitaí Autónoma la
eompeténeia exclusiva en materia de foment del desenvolupament eeonómie en el
territori de la Comunitat Autónoma. <l"acortl amb les hases i la coordinació general de
l'activitat económica.

D"aeord amb liarticle 31.13 de l*lístattlt d”antonomia també eorrcspon a la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l'exceueió en materia de
regim local. l)'acor(l amb aquest títol competencial. el Parlament de les illes Balears va
aprovar la Llei 20/2000) de 15 de desembre, municipal i (le régim local de les Illes
Balears.

L'arlicle 2.2 I) del Decret ll/2021, de 15 de febrer, de la pr sidenta (le les Illes Balears,
pel qual s'estableixcn les cott'tpeléncies ¡ l'estructura orgánica básica de les conselleries
de l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. estableix que les
relacions amb les institucions de govern de les illes i dels mttnieipis, relacions (le
col-laboraeio'. eooperaeió ¡ coor(linació amb els ens terrítorials corresponen a la
Conselleria de Presidencia. lºunció Pública i lgualtat, mitjaneant la Direcció General de
Relacions lnstitucionals ¡ Cooperació Local.

Lºarticle 86 de l”l£statnt d“autonomia atrihueix al Govern de les Illes Balears, en les
matéries (le la seva competencia, l'exereiei de l'activitat ¿le foment, sense perjudici de
l”aelivitat que eoiiespungui a lºlíslal.
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L'article 205 de la Llei 20/2006 esmemada disposa que els fons de col-laboració
económica amb les cmitats locals, entre els quals s”inelou el fons de coopcració local,
tenen com ¿¡ ol7jectiu contribuir ¿! l'cquilibri eeonómic de los entitats locals de les …es
Balears. així com col—laborar en al consecució dels principis d“autonomia i suficiéncía
financeru interna ¡ en la realització del principi de solidaritat. Aquests fons s'han de
dotar anualment ¡ lian d'estar constitu'its por los aportacions pressuposláries de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears destinades als municipis ¡ a les entitats locals
menors

La regla cinqucna de l'apartat 3 ¡¡ d'aquest article 205 estableix que, amb ein-ree al fons
de Cºoperació local… es puguin formalitzar convenis ¿le col-laboració amb municípis i

altres ens locals per a objectius determinats. els quals no estaran sotmesos als eriterís de
dislribució previs : amb carácter ueneral ¡, excepcionalment, quan e(>nc0rrin
cireumstáncics especials (l'interés públic. i així es justiñqui ¡ motivi en la tramitaeió (le
l'expedient i es rellecteixi en el conveni, no s'han de deu-euro de ¡”import anual que, en
conccpte de fons de cooperació local, corrcspon percebrc a l'cntilat local.

L“Ajuntamcnt de Palma te, com 3 competencia propia la de desenvolupament cconómle
local, d'acord amb el que disposa l'article 2942 I de la Llei 20/2006; i. per a la gestió
deseentralitzada de les activitats i serveis de naturalesa administrativa relacionats amb
(lita competencia, compla dins el seu Sector Públic lnstitucionul amb l'organisme
autónom Palma Acliva.

L'urlíele 32 de la Llei 2/2020, de ¡3 d'octubre, de mesures urgents i extraordináries per
a l'impuls de l“activitat económica ¡ la simplifieaeió administrativa en l'áml7it de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal-liar els efectos de la crisi
ocasionada por la COVlD—19, en la redacció que en la el Decret llei 1/2021, de 25 de
gener, establcix que. dºacord amb la lletra ¡ de ¡“article 29.2 csmcntat en el paragraf
anterior, i en relació amb els aparlats l i 5 de l'article 25 de la Llei 7/1 985, de 2 d”abril,
reguladora de les bases del régim local, els municipis de les Illes Balears poden fcr ús
dels instruments de fome… prevists en el Decret llei esmentat com a manifestació de
lºcxerciei de la seva competencia própia. Dºacord amb aixó, els ajuntaments poden
atot'gar a_iudes () subvencions a les persones () entitats afectados i, en general, acordar
totes les ucci0ns de fome… que estimin pertinents amb la ñnalitat de coa<liuvar a la
recupct'ució económica en els termes municipals respeclitts, Polestat que es reconcix
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igualmcnt als consclls insulars. d'acord amb la lletra :! de lºarticle 36.1 dela Llei 7/l985
csmcntada i en lºámbit dels territori insulars rcspcctin ¡xi com també cs rcconeix als
ens instrumentals o tlcpcudenls dels ajuntaments ¡ dels consclls insulars

La situació actual de c en els sectors económica, derivada de l'aplicació de los
mcsurcs restrictich por combatrc lºcxpansió (le la pandemia de la COVID—l9 posan de
rcllcu la concurrencia de circnmstáncícs especials d'intcrés públic que justifiquen la

ncccs tal ¡ oportunilal (lc lbrmalilxar un conveni dc col-laboració entre l'Administració
de la Comunitat Autónoma de lcs Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i

l'Ajuntamentde Palma por tal de concedir ajudes, per un import total d' ] 1503.646,46
(º, adrcea(lcs als sectors economics del municipi de Palma afectats per les rcstriccions i

l'ímpactc de la pandemia de la COVID—19 L“ztportttció de cada una d“aqucstcs
administracions és la segiicnl:

— Comunitat Autónoma: 3.834.548,82 euros.
— Consell de Mallorca: 3,834.548.82 euros.
— Ajuntament de Palma: 3834.548,82 euros,

L”aportttció (lc l”Adminislració autonómica no sºlia dc dctrcurc de l'import que. en
concepto de fons tlc eooperació local ¡ d'acord amb els critcris dc rcpartiment de l'article
2053 b de la Llei 20/2006,corrcsponpcrcebrc a aquesta cntital local l'any 2021 .

y La Fundació Mallorca Turismo es una entital 100%pública, integrada en el Consell de
Mallorca… D”acord amb els seus cstaluts. entre les seves funcions inclou impulsar la
rcactivació de l'cconomia de Mallorca mitjaneant l'atorgamcnt de les ajudcs o
subvencions als (listint$ sectors por tal d'aconscguir la rccupcrnció económica de …la. A
lºarticlc 3 dels seus cstaluts s'cstablcix que la Fundació está subjecta a l'or(lcuamcnt
civil, mercantil. laboral, fiscal ¡ administratiu que per rztó de la matériu li sigui aplicable
a cada situació.

tó por objcclc
regular el régim jurídic general de subvencions que atorga el Consell lnsnlar. els
organismos autónoms ¡ els seus ens dependents Dc conformitat amb la disposició
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addieional quarta de la Ot'detianea, el conseller cxccutiu de Turisme ¡ Esports ha
autoritzal a la Fundació Mallorca Turismo a concedir subvencions previstes en el Pla
d”Actuació de la Fundació Mallorca Turisme… sempre ¡ quan les bases reguladores de la
convocatoria siguin les establertcs a la Ordenanca General de Subvencions del Consell
Insular de Mallorca. En el supósit que la Fundació Mztll< i Turisme liagi de convocar i

conecdir Ies subvencions que constitueixen la linalitat d'aquest conveni, liattrá
dºaplicar integrament la Llei 38/2003, general de subvencions.

.L”A_iuntament de Palma ha manifestat la seva voluntat que el Consell Insular de
Mallorca de manera directa o tnitjancanl la Fundació Mallorca Turisme gestioni ¡

concedeixi una part de les a_iudes als subjeetcs benclieiaris del seu municipi" per la qual
cosa l*apottació que lia de fer el Govern de les Illes Balears per concedir a_iuts en
l'ítmbit territorial del municipi de Palma, més una quantitat que ha d”aportar
¡“Ajuntament amb czirrce al seu pressupos “eran directament transferides al Consell
Insular de Mallorca perque sigui aquesta cntitat la que, directament (¡ initjaneant la
Fundació Mallorca Turisme. convoqui ¡ resolgui aquestes subvencions, en els termes i

condicions que disposen los cláusulcs d”aqucst conveni. Pel que la a la resta de
l'aportació que em pon a l'Ajuntament de Palma, será convocada directament per
FAjuntament, por si i/o ¡¡ través del seu organismo autónom Palma Activa,

Les parts ens reconeixc1n tnúluament la capacitat legal necessaria por l1>rmttlitzar aquest
conveni. d'acord amb les segiients

Cláusulas

Prime 'a
()Djeete del conveni

l.'ol3jectc d“aqucst conveni és establir un mecanismo de eol-laboració económica entre los parts
siguants a l'elbetc que el Consell Insular de Mallorca, directament o ntit_ianeunt la Fundació
Mallorca Turisme, ¡ I*Ajuntament de Palma, directament i/o a través del seu organisme autónom
”alina Activa, puguin realitzar les actuacions adients per ajudar a pal—liar les pérdues produi'des
en els sectors economics de l*ámbit territorial del municipi de Palma especialment la
restauració, el comerc, les activitats culturals, oei infantil. transport ¡ d'altres, com a
conseqiiéncia de les rcstriccions aprovadcs pel Govern en 2021 por aturar lºexpansió de la crisi
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“sanitaria ocasionada por la COVID—19 o que siguin especialment afectats por la pandéniia, i

¡

l/
prcfcrcntmcnt a aquclls sectors que no liagin estat bcncticiaris(l'altrcs ajudcs.

Segnnn
inam;amcnt

El conveni será tinancal per lAdministració de la Comunitat autónoma de les Illes Balears
tnit_utncant la Conselleria de Prcsidéncia, Funció Pública! lgualtak pc¡ 1Ajuntament de Palma1

pel Consell Insular de Mallorca en els tcrntcs i condicions que s"estableixcn ¡¡ la cláusula tercera
d'aquest conveni

A los corwocatórics i a les conccssíons (lc subvencions sºlia de ter constar que les ajudcs són
colinancadcs pol Govern de les Illes Balears. pol Consell Insular de Mallorca ¡ por I"Ajunlzuncnl
de Palma

Respecto ¡¡ l'aportació de la Comunitat autónoma, d'acord amb el que disposa la regla cinqucna
de l”articlc 205.3 !: de la Llei 20/2006… i en la mesura en qué concorrcn circuinstáncics cspccials
(lºintcrés públic, aquesta—no s'ha de dctrcurc dc l'iniport que, en conccptc dc fons dc cooperació
local, ¡ d”acord amb els critcrts dc rcpartimcnt del fons, correspon pcrccbrc a aquesta cntitat
local l'any 2021.

2. D”acor<l amb el quc disposa |”articlc 205.5 de la Llei 20/2006, lcs aportacions cconómiqucs
dcrivadcs d'aquest conveni de collaboració, formalilzat a lºempara dc la lcgislació dc régim
jurídic aplicable a los ¿ulministracions públiques, rcstcn cxcloscs de lºz'nnbit d*ztplicaciódel Text
rcfós de la llei de subvencions. aprovat pel Decret lcgislaliu 2/2005., de 28 de desembre.

'I'erccra
()bligacions de les parts

]. L'Administració de la Conmnital Autónoma de les Illes Balears, mitjancant la Conselleria de
Prcsidbncia, lºunció Pública i lgualtal, cs compromct a tramitar el pagamcnt a favor del Consell
lnsular de Mallorca. por la conces () dc subvencions cn el municipi de Palma. de ¡"import de
3,834.548,82 euros (tres milions vuit—cents (renta-quatre mi] cinc-cents quaranta uit caros amb
vuitanta—dos céntims), en el moment de la signatura d”aqucsl conveni. scnsc l'cxigéncia prévia
de cap garantia.
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2. [Ajuntament de Palma es compromct a:

a) Tramitar cl pagamcnt a favor del Consell Insular (lc Mallorca de la quantitat de 902,36 euros
(,ilt)ll-CCIIIS ¿los euros amb trcnt¿ céntims). amb c cc 3 'cus pressuposts i un un termini de
80 dies comptadnrs des de la _ gnatura d'aquest conveni, rcsultant que el total de las a_iudes/convocadcs dircctaincnt ])cl Conscll Insular de Mallorca o mitjancant la Fundació Mallorca
Turisme, juntament amb les corresponents a l'Ajuntament i el seu organismo autónom Palma
Activa, abans del 31 dc_iuliol de 2021, per aquesta finalitat, ha de suposar un mínim del triple de
I'import que Itagi transtbrit cl Govern per al municipi de Palma.

b) Abonar al Consell dc Mallorca la quantitat de 69.001,78 € pels costos <lorivats de la gestió de
les ajudcs per al municipi de Palma.

c) Convocar i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, directament i/o a través de
Palma Activa, abans del 31 dcjuliol de 202], una o várics convocatórics dc subvencions, per un
import mínim (le 3 834.548,82 euros (tres milions vuit—ccnts trcntavquatrc mil cinc—cents
quaranta-vuit euros amb vuitanta—dos céntims). atlrccadcs als 'cctors cconómics aí'cctats per les
rcstriccions aprovaclcs pel Govern en 2021 o que siguin cspccialment afectats per la pandémia
(le la C()VID—I9 destituidos a pal-liar la seva situació económica ¡ garantir el seu sostenimcnt.

No obstant aixo, Si l”Aiutttament ho sol—licita abans de qué ñnalitzi el termini per convocar i

publicar, los tres parts signants podran autorit7 r prorrogar dit termini mitiungant una resolució
dels órgans compctcnts rcspcctius, sense nccc at de signar una addcnda ¡ scnsc perjudici de
los moditicacions pressupostárics que siguin ncccssáric&

d) Presentar davant la Conselleria de Presidéncia, Funció Pública ¡ lgualtat i el Consell Insular
de Mallorc cn el termini de cinc dies comptadors des del segúcnt a la publicació (lo la
convocati ta cn el Butlletí Ofi 'a] (lo los Illes Balcars. un ccrtificat de la convocat¿tria <) les
convocatót'ies cfcctuades, en el qual consti la (lata de publicació cn cl BOIB, l'ob_icctc i l'import
de la convocatória.

c) Facilitar a I”Administració de la Comunitat Autónoma de las Illes Balears i al Consell de
Mallorca la informació relativa als cxpcdicnts quc rcqucrcixi.
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l) Justificar davant l'Administracióde la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i el Consell
_

de Mallorca el compliment de l'objcctc de la subvenció en la forma que s'cspecifica en la
Í '

cíláusulaquarter
¿ //

. El Consell Insular de Mallorca es coniprnmet a:

a) Destinar dels seus pressuposls una quantitat igual a l'import de lex aportacions provincnts de
la Comunitat autónoma, per conccdir subvencions per pal'liar lee pérducs produ'ides en els
sectors económies de lºambit territorial del municipi de Palma de!" ¡(les a la cláusula primera

, d'aquest conveni

b) Convºcar, directament (¡ mitjancant la Fundació Mallorca Turisme, ¡ publicar en el Bull/eli
()/íciul de ¡ar Illar lia/carº… abans del 31 de juliol de 2()2l, una () vitrics convocatóries de
subvencions adrccadcs als sectors económics albctals per les restriccions aprovadcs pel Govern
en 2021 o que siguin especialnicnt afectats per la pandemia de la COVID—l9 destinados a
pal*liar la seva situació económica ¡ garantir el seu sostcniinent, per l”itnport total (le les
aportacions que gestiona el Consell Insular de Mallorca. aixó és, 7.670.000 euros.

No 0bstant aixó… si el Consell Insular de Mallorca lio sol-licita abans que finalitzi el termini per
convocar ¡ publicar, les tres parts signants podran autorit' ¡' prorrogar dit termini mitjancant una
resolució dels órgans c<nnpetcnts rcspcctius. sense necewtat de signar una addenda ¡ sense
perjudici de les mudiñcacions pressupostárics quc síguin necessitries.

c) Presentar davant la Conselleria ¿le Presidéncia, Funció Pública ¡ lgualtal i davant
l'Ajuntamentde Palma en el termini de cine dies comptadors des del scgíicnt a la publicació de
la convocatória en el Butlletí 0_/iciul de les Illes Balears, un ccrtificat (le la convoeatória () los
convocatóries efccluatles, directament 0 mitjancant la Fundació Mallorca Turisme, en el qual
constl la data de publicació en el BOIB. l'objccte ¡ l'import de la convocatória, desglossant el
que corresponguí a l'aportació del Govern de les Illes Balears ¡ la part financada per
¡“Ajuntament i pel Consell Insular de Mallorca amb fons propis.

d) Facilitar a l'A<lminístraeió de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i a l'Ajuntamentde
Palma la informació relativa als expedients que rcquereixin. La informació la podrá facilitar
directament o mitjancant la Fundació Mallorca Turismo
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e) .lustitiear davant l'Administració de la Comunitat Autónoma de les lllcs Balears ¡

I”A_iuntamcnt de Palma el compliment tte l"0b_iectc de la subvcneió en la forma que s'cspeeil'ica
en la cláusula quarta.

t) Justificar davant l'Ajuntament de Palma l”aplieaeió dels fons rebuts per l”Ajuntament de
Palma en conccptc de gestió.

Quarm
Justificació

l.] La justiñeació de l'exeeució de les actuacions objeetc d"aquest conveni. per part del Consell
Insular de Mallorca, s“lia de fer mitjaneant l'expedició d'un ceniñcat de l'interventor () la
interventor-& de la corporació que acrediti:

a) Que la quantitat lliurada por l”Administració autonómica. ¡ ner l'Ajuntament per aquest
conecpte s”lia destinat integrament al ñnancament de l”objcete de la subvenció.

b) Que. directament 0 mil meant la Fundació Mallorca Turisme, s'han conv0eat a_iudcs o
subvencions, en l”ámbit territorial de ¡"Ajuntament de Palma, per un import igual o superior a la

que gestiona el Consell insular de Mallorca. aixt") és 7.670.000 euros.

C) La conv0c¿ttória () convocatórics resultes, l'import de cada una d”elles ¡ el seu nb_jccte, la
relació dels beneficinris amb indieaeió de lºimpoit perccbut per cada un [Pelis de les a_itides
t"inaneades, amb el desglossantent de la part de la quantitat subvencionada per cadaseunn de les
tres parts signants d'aquest conveni ¡ data de p ¡antent de les subvencionx

dl Que la quantitat lliurada per ¡“Muntament per les despcses de gestió s'ha destinant
integrante… a aquesta.

l.2 Aquest certificat s'ha de presentar davant la Conselleria de Presidencia, anció Pública i

Igualtat i davant tic ¡"Ajuntament de Palma abans del 30 de novcmbre de 20224

No ol>stant aixó si el Consell insular de Mallorca hu sol—licita abans que t"inalitzi el termini per
presentar la _jttstii'icació. les tres parts signants podran antoritzar prni1'ogar dit termini mitjaneant
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una resolució dels órguns competents respectius. sense nece_ itut (le signur una a<ldcnda i sense
,

* perjudici de les modificacions pressupostáries que siguin nceessárics.
i

,… 31.3. Per realitzar aquest ecrtiticat. l"inlcrventor o intervcnlora del Consell Insular de Mallor'a
'es podrá basar en los ¿lados que li aporti la Fundació Mallorca Turisme.

1.4. Les quantitats no justificados pel Consell Insular de Mallorca s'han dc reintegrar
proporciormlment & l'Administracíó autonómica d'acord amb l'article 77 de la Llei 14/2014, de
29 de desembre de linances de la Comunitat Autónonut de les Illes Balears= i (t l'Ajuntamentde
Palma d'acord amb l'article 77 (le la Llei 47/2003… de 26 de novembre, general pressupost£lriál.
l'—Il mateix s"lia d'cntcndre respecte de les quantitats que rcsultin rcimegrades pels bcncficiaris de
les subvencions o a_iu(le5.

»' * 1.5. En el cas Luc el Consell Insular de Mallorca no mºni ccrtiticar uc la convocatoria d'a'uls/
.

_] c _

Cl
_ _

…/ pels sectors csmcntnts s”lmgt dul ¿¡ terme en el termini l1xz1t, () lem—ho no sºliag1 rcaht7ztt en els
termes prevists en la cláusula tercera, punt 3, lletrcs ¿¿ i ¡) d”aquest conveni, s”haurá de
lbr1nalitzar el rcintcgramcnt al Govern i a l'Ajuntznncnt de Palma de lºimport que cxccdeixi del
rcalment eunvocat, abans del 31 de desembre de 2021 .

2.1 La justificació de lºcxccució de les actuacions objeete d'aquest conveni per part de
l'Ajuntament de alma sºlia de fer mitjancant l”cxpc<iieió d'un certiticat de l"íntcrvcntor 0 la
intervenlora de la corporació que acrediti:

&) Que ha convocat ajudcs o subvencions tinancadcs amb recursos propis de la Corporació per
un import que. conjuntament amb el transferit al Consell de Mallorca en el termes de present
conveni, sigui igual o superior a lºaportació del Govern.

b) La convocatoria o convocatór' ' rcsoltes, l“import de cada una d'ellcs ¡ el seu objcctc, la
relació dels beneficiaris amb indicació de l*impurt percebut per cada un dºells de les aju<ics
iinan<;ades i data de pagamcnt (le les subvencions.

2.l4 Aquest ccrtiíicai sºlia de presentar davant la Conselleria de Presidéneia_ Funció Pública i

Igualtat i el Consell de Mallorca abans del 30 de novembre de 20224
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No obstant ziixó, si l'Ajuntament lio sol-licita abans de que l"inalitzi el termini per presentar la
joslilieació, los tres parts signanls podran prorrogar dit termini mit'aneant una resolució, sense
nccessitat de signar una addenda i sense perjudici de les niodificacions pressupostárics que

: siguinncccss ries.

2,2. Los quantitats no justificades per l“Ajuntantent s'han (le reintegrar proporcionalment a
l'Administració autont'nnica ¡ al Consell de Mallorca d'acord amb l“articlc 77 (le la Llei
l4/2014. (le 29 de desembre. de finanecs de la Comunitat Autónoma de los …es Balears ¡

lºartiele 77 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostária, El mateix s'ha
d"entcu(lre respecte tie les quantitats que rcsultin reintegradcs pels bcneiiciaris de les
subvencions o ajudes.

Cinquena
V íg'encia

Aquest conveni ha de desplegar els seus efectes des de la data de la signatura fins que s'liagin
complit les obligueions de les parts i. en tot cas, abans del 30 de novembre de 2022. No obstant

'
. si el Consell Insular de Mallorca i/o l”A_juntament de Palma lio sol-lieita/cn abans que

linalrt7,i el termini por presentar lajustiiicaeió, los tres parts signants podran autoritzar prorrogar
dit termini mitjanqant una resolució dels órgans eompetcnis rcspcctins_ sense nccessital (le
signar una addenda ¡ sense perjudici de les modilicacions pressupostárics que siguin
ncccssáríes.

ena
Comissióde seguiment

D"aeord amb l“article 49, apartatj), de la Llei 40/2015, d”l d'octubre, de régim jurídic del
sector públic. es constituirá una com' sió (le seguiment que será el mc nisnie que ltauríi (le
rcso|dre els problemes d'interpretació i incompliment que pugui haver-hi respecte del present
conveni.

Conformar-an aquesta comissió els membres segiicnt :

Per part de Comunitat Autónoma de les llles Balears.
— Sra. Mercedes Garrido Rodriguez. consellera de Presidencia, Funció Pública ¡ lgnaltat.
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Consell deme Palma n a Mallorca

Xa— Sr. lºranccsc Miralles M
El.ocal

nó, (lircetoi ¿e1nc1al dc Relacions Institucional.»; ¡ (oopemció

/Pcr part del Consell Insular de Mallorca
//— Sr Josep Lluis Colom Martinel. conscllcr dHixcndaí ]unció Pública

- SI.Jaume Al/amora Ricr,a conseller de Promoció Económica l Desenvolupament Local

.
Per part de l]Ajuntamenl de Palma:

'
1 Sr. Adrián ia Campos. gidor d'l'lisenda, lºunció Pública ¡ lnnovació.
"—

— Sr. Marti Siquicr Sastre, coordinador general d”l:conomia, liiscn(la ¡ lnnovació…

Setenn
Extinció del conveni

l.Aquest conveni s'extingirá per haver transcort'egut el termini indicat en la cláusula einqncnn o
per incórrcr en causa de resolució, com ara. per l'acord unánime dels signnnts i por
l"incomplimcnt de les obligacions i els compromisos asstnnits per algun dels signants.

Els efectes de la resolució són cls que determina l'article 52 de la Llei 40/2015: dºl d”octnbrc.,
de régim jurídic del sector públic.

2. lin cas d”incotm)limcnt de los obligzicions ) cls compromisos assnmits per cada una de les
parts cs procedirá tal com preven l'article 51.2 c de la Llei 40/2015.

Vuitena
Naturalcsa ¡ régim jurídic

Aquest conveni té naturalcsa euiministrativa iv d”acord amb l'article 4742 de la Llei 40/2015, és
un conveni intcrndministmtiu. En virtut de l'article 64] dc la Llei 9/20 l 7. de 8 de novembre. de
contractcs del sector públic, per la que se transposcn a l”ordenament jurídic espanyol les
directivc< del P¡rla1ncnt l:mopen¡ del Consell 20l4/23/Ul:1 20l4/24/Ul:. de 26 de febrer resta
cxclós del scu ambit d aplicació.
Les qiicslions litigioses sor-gidcs sobre la interpretació, exceueió, modificació, resolució ¡ efectos
del conveni s”han dc rcsoldrc de ¡nutu acord por los parts en el marc (le la comissió (lo
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¡. les qilcslions lillgmsc5scgllimcnx |)rcx' la n la cláusula siscnn (l*nqucsl convan lin cas conl|'
s'ha… de sounc1rcal concíxcmcnl ¡ (¡CCÍSÍÓ (le la jurísd1cció conlcnclm zxlenimslranxa.

lan 101 ulló que un pxcvcu aquest conveni … aplicables la Uni ZOH2()U(7. cl l)ccrcl 22r'2005, de 4
de mum dc rógnn jurídm, c¡nens de dislrilmcíó ¡ funcionnmcnl del fans de cnnpcrnció
nmníclpnl. ¡ la res… de normalívn concordalnl…

¿g;a Consell de

Palma, 8 dejuny de 2021

Francinn Armengol ¡ Socias,
presidenta del Gºvern (le
les Illes Bale-a %

lVlcrc(—ídus Garrido Rodríguez,
cons"cllcra de 'idéncia,
anció Púhll'c. ¡ Igualtjll,

Jnsé Hil¡l Vargas,
baile de l'Ajuntamen¿ c Palma

Catalina Cln<leru Crespi,
prusidcnla del Consell Insular
de Mallnrca


