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PalmaActiva
de Palma

mi
Cambra de Comerç

Mallorca

Conveni d’entitat col-laboradora de subvencions entre l'Agència de Desenvolupament Local de
l'Ajuntament de Palma — PalmaActiva —-i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
de Mallorca per a l’execució de les subvencions Vals Descompte de PalmaActiva segon semestre de
2022

Parts

Jordi Vila Albareda, regidor de l’Àrea Delegada de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de
Palma i president de PalmaActíva en virtut de Decret núm. AJT 202213024 de 19/07/2022, de
modificació del Decret de Batlia núm. 201912198 de 17 de juny de 2019 (BOlB de 27 de juny)
d’assignació de regidors titulars, i Decret de Batlia núm. 201912198 de 17 de juny de 2019 (BOlB de 27
de juny) que aprovà l’estructura deles àrees municipals i l’assignació dels regidors titulars.

Eduardo Soriano Torres, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
Mallorca, que intervé en l’exercici de les funcions de representació de l’article 5.1 del Reial decret
669/2015, de 17 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació

Antecedents

L’apartat primer de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que els municipis per a la gestió deis seus interessos i a l'àmbit de les seves competències,
pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu l’article, recollint a l’aparat segon les
competències pròpies de les entitats locals, que exercirà, en els termes de la legislació de l'Estat ide
les comunitats autònomes.

. La competència en el desenvolupament econòmic local es reconeix per la llei autonòmica Llei

20/2006, de 15 de desembre, municipal ide règim local de les llles Balears, que a l'article 29,t) de la
mateixa atribueix als municipis la competència en el desenvolupament econòmic local.
El Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears i la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local reconeix com a
competències pròpies de les entitats locals les que els atribueixen com a tals les lleis estatals i

autonòmiques A l’àmbit autonòmic atribueixen les competències de desenvolupament econòmic
local» art 29.2 t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de las Illes Balears.

( La Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l’activitat
\ \ \ econòmica i la simplificació administrativa a l’àmbit de les administracions públiques de les illesr\ Balears per a palliar els efectes de la crisi ocasionada per la COVlD—19, al seu article 32 en la redacció

»- ue en fa el Decret llei 1/2021, de 25 de gener-, estableix que, d'acord amb la lletra t) de Iarticle 292
la llei 20/2006 i en relació amb els apartats 1 i 5 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

_

“\eguladora de les bases del règim local, els municipis, de les Illes Balears, també els seus ens
instrumentals, poden fer ús dels instruments de foment previstos en el Decret Llei esmentat com a
manifestació de l’exercici de la seva competència pròpia

En virtut del que estableix el capítol ll (article 8 i següents ) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions estableix que les bases reguladores de les subvencions poden establir que el
lliurament o entrega dels fons públics als beneficiaris o la realització d'altres funcions de gestió de les
subvencions es duguin a terme mitjançant entitats colvlaboradores.
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L'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix que l’instrument
idoni per canalitzar els fons, aixi com per la determinació de les obligacions i drets de les parts,
vigència, modificació o pròrroga s'ha de formalitzar en un conveni de col-laboració al qual es
concretaran els termes anteriorment esmentats.

Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació són corporacions de dret públic que duen
a terme, entre d’altres, funcions de col-laboració amb les administracions públiques, vertebrant la

relació entre aquestes i les empreses, i realitzant funcions publico—privades amb criteris empresarials.
Les seves funcions són de representació, promoció i defensa dels interessos generals de les empreses
de la demarcació en que se situen. A més, en el cas dels petits comerços detallistes, constitueixen un
interlocutor privilegiat, ja que tots aquests estan adscrits a la cambra respectiva, la qual cosa no
succeeix amb les figures d’associacionisme voluntari. D’altra banda, l’estructura de les cambres, la

disponibilitat de recursos humans i materials, i la seva experiència en la gestió de fons públics en el

sector del comerç són una garantia d’eficàcia.

En el mateix sentit, les cambres compleixen els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, en l’article 13, per operar com a entitats col-laboradores,
especialment, la seva capacitat per complir amb les condicions necessàries de solvència i d’eficàcia.

La Llei 4/2014, d’l d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació,
estableix, en l’article 5, punt 2, apartat i), que els correspon desenvolupar les funcions publico—
administratives de tramitar els programes públics d'ajuts a les empreses en els termes que
s’estableixin en cada cas, aixi com gestionar serveis públics relacionats amb aquestes, quan la seva
gestió correspongui a les comunitats autònomes.

igualment, estableix que en el desenvolupament de les funcions publico-administratives s'ha de
garantir una adequada coordinació amb les administracions públiques mitjançant la signatura dels
instruments de col-laboració oportuns, i també per mitjà dels plans d’actuacions que, si escau, dictin
les administracions competents per raó de la matèria. Aixi mateix, les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació, i la Cambra Oficial de Comerç, indústria, Serveis i Navegació d’Espanya
podran subscriure convenis o altres instruments de col-laboració per garantir una coordinació
adequada de les seves actuacions amb les que duen a terme les organitzacions empresarials.

\ \ L’Ajuntament de Palma, mitjançant PalmaActiva, vol donar suport al comerç local, per contribuir a la

/ dinamització dels entorns urbans i a la cohesió del teixit social a través de l’activitat comercial. Els
beneficis socials del comerç detallista van més enllà dels purament econòmics, vinculats amb el PIB o
amb el nombre d’ocupacions del sector. El comerç detallista produeix externalitats positives, en donar
ida als entorns urbans, incrementant el nivell de vida i el benestar social de la ciutadania ila cohesió
social en el seu component de relacions socials.

La convocatòria per l’atorgament de subvencions Vals Descompte de PalmaActiva segon semestre de
2022 pretén ajudar autònoms i microempreses del sector comercial com a mesura de revitalització i

dinamització d’entorns urbans, per a fomentar la reactivació de l'economia local després de la crisi que
generà la pandèmia de la COVlD, i també contribuir a la capacitat de compra de les famílies que
pateixen la pèrdua de poder adquisitiu amb motiu deles pujades generalitzades de preus de l’energia i

de la cistella de la compra.

D’acord amb tot el que s'ha exposat, justificada a l’expedient la necessitat de col-laboració d'una
entitat, per a la gestió deles operacions d'emissió i bescanvi dels vals de descompte i, en general, per
articular la relació amb els comerços que s’adhereixin al programa, les funcions a desenvolupar per la

Cambra Oficial de Comerç, indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, són:
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__ Col-laborar en la gestió de la campanya, ser la via de relació amb els comerços participants
per articular-ne l'adhesió i controlar el desenvolupament adequat dels compromisos
adquirits en virtut d’aquesta.

_ Coordinar les operacions d’assignació del nombre de vals que s'assignen als comerços
adherits.

_» Comprovar l’assignació de vals a les operacions de compravenda bonificades presentades
pels comerços adherits i trametre amb la periodicitat que s'acordi les memòries
justificatives dels vals validats amb les especificacions fixades per PalmaActiva.

Les cambres oficials de comerç, sobre la base de la seva naturalesa jurídica de corporació de dret
públic, el seu caràcter d’interlocutor privilegiat del petit comerç detallista, l'estructura i la

disponibilitat de recursos materials i humans, i l’experiència enla gestió de fons públics en el sector del
comerç, són una garantia d’eficàcia en la gestió d’un programa de foment del comerç detallista.

Per tot això, les parts ens reconeixem plena capacitat legal per atorgar aquest document i estam
d’acord en la necessitat de col»laborar per al desenvolupament del programa en benefici de la

dinamització comercial dels entorns urbans i dels comerços detallistes, per la qual cosa acordem la

formalització d’aquest conveni de collaboració, de conformitat amb les següents

Clàusules

Primera. Objecte

1. L’objecte d'aquest conveni de col-laboració és desenvolupar la convocatòria per a l'execució de
l'atorgament de subvencions Vals Descompte de PalmaActiva segon semestre de 2022 en règim de
concurrència no competitiva de l’Ajuntament de Palma per a l'any 2022 amb la col.laboració de la
Cambra Oficial de Comerç, indústria, Serveis i Navegació de Mallorca (d’ara endavant, la Cambra
de Comerç de Mallorca).

2. Mitjançant aquesta convocatòria PalmaActiva subvenciona la compra de béns i serveis en
empreses 0 establiments comercials que desenvolupin la seva activitat dins el terme municipal de
Palma i que tenguin la condició de persones empresàries autònomes o microempreses, per mitjà
de l’emissió de vals descompte gratuïts amb els quals els usuaris consumidors poden obtenir una
minoració del preu per a l’adquisició d’aquests béns i serveis.

3. Cadascun d’aquests vals descompte s'emet per un valor de 20,00€ i opera per a compres mínimes
de 35,00€ (IVA inclòs) dutes a terme de manera presencial en els locals físics dels establiments
adherits ala campanya
L’aplicació dels vals descompte s’efectua pels mateixos establiments adherits en el moment de la

venda dels béns i serveis. En aquest sentit, l’entitat col'laboradora ha d’habilitar els mecanismes
ecessaris per garantir i comprovar el que indica aquest apartat.

El descompte de 20,00€ per cada val es finança per PalmaActíva.

5. L'àmbit de l'activitat subvencionable comprèn tot el comerç detallista desenvolupat per autònoms
i per microempreses en establiments comercials del municipi de Palma inclosos en les categories ()

epígrafs següents de la classificació nacional d'activitats econòmiques:

' _ciivasçnm
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» De la secció primera: Grup 641: tots els epígrafs; Grup 642: tots els epígrafs; Grup 643: tots els
epígrafs; Grup 644: tots els epígrafs; Grup 645: tots els epígrafs; Grup 647: tots els epígrafs,
excepte el 6475; Grup 651: tots els epígrafs; grup 652: tots els epígrafs, excepte el 6521; Grup
653: tots els epígrafs, manco activitats de tendes de regal de baix preu i/o souvenirs; Grup 656:
tots els epígrafs; Grup 657: tots els epígrafs; grup 659: tots els epígrafs; Grup 662: tots els
epígrafs. Epígraf 6542; grup 676: tots els epígrafs; Grup 691: tots els epígrafs; Epígraf 751_1.

— De la secció segona: Grup 834; Grup 836: tots els epígrafs; Grup 837; Grup 838; Grup 839;
Grup 942: tots els epígrafs; Grup 943: tots els epígrafs; Grup 945: tots els epígrafs; Grup 967:
tots els epígrafs; Grup 972: tots els epígrafs; Grup 973: tots els epígrafs, excepte 9732; Grup
975: tots els epígrafs.

Segona. Operativa d'emissió i bescanvi de vals

1. Les vendes bonificades són les dutes a terme de manera presencial en els locals físics dels
establiments adherits, entre el dia 11 d’octubre i 20 de novembre de 2022.
Els usuaris consumidors amb dret a beneficiar—se del descompte del val són les persones físiques
majors de 16 anys, amb document nacional d'identitat o número d’identificaciód’estranger, i que
adquireixen un producte a un dels establiments comercials adherits a la campanya.

Les persones consumidores tindran el límit de 8 vals per persona.

Els vals de descompte se sol-licitaran en els mateixos establiments comercials adherits al

programa, els quals han d’identificar els usuaris consumidors i han de controlar l’edat per a
l'aplicació del descompte.

Els establiments adherits, mitjançant les aplicacions desenvolupades per ala gestió i l’execució del
programa, han d'accedir a la plataforma web per confirmar la disponibilitat dels vals descompte
associats al DNI de l'usuari consumidor (amb el límit de vuit vals) ijustificar mitjançant el justificant
de la compra que s’ha efectuat la despesa corresponent per a l’aplicació del descompte.

El bescanvi de vals s’ha de justificar incorporant en el moment de la venda la documentació
següent:

a) Factura simplificada o factura de la compra. La incorporació s’ha de fer mitjançant l'obtenció
de fotografia d’aquesta factura amb el dispositiu mòbil — smartphone, en format imatge o jpg i

ha de preveure la disposició de recurs tecnològic que permeti la incorporació a la plataforma de

\“ documents en format pdf, directamentdes del terminal de punt de venda, o altre via.

b) Cada venda s’ha de justificar amb un comprovant, factura simplificada o factura, de la compra
única que no pot ser utilitzada per a justificar altres vendes ni comprovants de vendes realitzades
per altres consumidors. S’ha d'observar la màxima de: Una venda; una factura, un consumidor,
màxim 8 vals.

La incorporació no immediata al moment de la venda, ja sigui el mateix o un altre dia, no comporta per
al consumidor l’ús o consum de val; per la qual cosa, continuen en disposició del consumidor per
poder—los emprar a un altre establiment adherit.

wwwtnmmaattwatwm
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L'establimentadherit que justifiqui la venda de be o servei en un moment posterior assumeix el risc i la

ventura sobre la disponibilitat dels vais que no ha justificat i en el supòsit que hagin estat emprats pel
consumidor en una altra compra posterior, l'establiment perdrà el dret als 20 euros de subvenció.

La Cambra de Comerç de Mallorca, amb una periodicitat minima setmanal des de l’inici de la campanya
ha de verificar que les operacions justificades compleixen amb l'establert a les Bases de la subvenció i

ha de trametre el compte justificatiu a PalmaActiva amb les dades mínimes següents: dades
identificatives dels comerços que presenten vals a cobrament — incloses les dades bancàries; nombre
d’operacions presentades a cobrament i nombre de vals, i dades íntegres identificatives de la persona
consumidora que ha utilitzat el val.
L'establiment adherit, s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació que es puguin adoptar
durant la campanya que pugui acordar la Cambra de Comerç de Mallorca, d'ofici o a instància de
PalmaActiva.

Tercera. Distribució deis vals

El nombre total de vals disponibles és de 96.164 vals. PalmaActiva no es fa càrrec de l’accés a vals en
un nombre superior a aquests quantia

El sistema de repartiment dels vals entre els establiments adherits consisteix en l’assignació d’una
quantia màxima de vals que el comerç pot aplicar ales vendes que dur a terme durant la campanya; i

es fa en diferents fases.

El repartiment en fases pretén poder atorgar una major quantia de vals a aquells comerços que tenen
un major dinamisme comercial, i poder aconseguir així que s’arribin a utilitzar el major nombre de vals
' evitar que alguns vals quedin en desús pel fet de no ser necessaris per a un comerç.

S’ha previst un total de 3 repartiments, amb una periodicitat quinzenal, que es concreta en les dates
següents: els dimarts 11 d'octubre i els dijous 20 d’octubre i el dijous 3 de novembre

Repartiment inicial (primer repartiment): una vegada transcorregut el termini de presentació de
sol-licituds d’adhesió, es divideix, de forma lineal, una tercera part dels vals de la campanya, entre tots
els comerços que hagin estat admesos.

El segon repartiment es farà entre els establiments adherits que hagin bescanviat com a mínim el 40 %

dels vals assignats ala primera remesa.

El tercer i últim repartiment es farà entre els establiments adherits que hagin bescanviat el 100 % dels
vals del primer repartiment i el 40 % del segon repartiment.

_D'altra banda, tots aquells comerços que a dia 2 de novembre a les 00.00 hores no haguessin
canviat del 30% dels vals del primer repartiment quedaran automàticament exclosos de ia

campanya i els seus vals es repartiran a la tercera remesa

i dia abans de cada repartiment, a les 0000 hores, s’ha d’extreure la dada estadística dels comerços
que ja han consumit el seu nombre màxim de vals que se’ls ha atribuït.

Cambra de comerç remetrà a Palmaactiva en el termini de 5 dies hàbils següents a la finalització de
cada repartiment, compte justíficatiu dels vals bescanviats pels comerços adherits i validats per
Cambra. La màxima de presentació del tercer compte justificatiu — darrera remesa — és el 30 de
novembre.

_vvwwfpalmaaçtiyarççm
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PalmaActiva verificarà la documentació remesa, requerint si fos necessari, la seva esmena o millora,
que haurà de ser complimentada per Cambra en el termini màxim de 5 dies hàbils

Quarta. Actuacions que ha de desenvoluparPalmaActiva

Per a la consecució de l’objecte d’aquest conveni de collaboració, PalmaActiva assumeix les
obligacions següents:

a) Finançar les operacions de compravenda, mitjançant ajuts de 20,00€ per cada val de descompte,
que tindran la consideració de subvencions a fons perdut no reintegrables pel comerç a efectes
fiscals.

b) Finançar les despeses de gestió.

C) Aprovar, dins cada periode justificat, les concessions de subvenció i el reconeixement de les
obligacions i els pagaments efectius als comerços detallats a la documentació justificativa remesa
per Cambra de Comerç. PalmaActiva, prèviament a l'aprovació de cada acord de concessió i

reconeixement, podrà dur a terme accions de comprovació complementària de la documentació
justificativa de les operacions remesa per Cambra de Comerç, tant de les operacions que han
verificat com de la resta de documentació.

d) Crear, editar i distribuir els materials publicitaris del programa.

e) Col'laborar en les tasques d’informació als comerços adherits i a les persones consumidores de la

informació necessària per al millor coneixement de les condicions d’adquisició i gaudir dels vals
que hagin de ser emesos, i de les qüestions sobre els comerços participants.

Col-Iaborar enla difusió del programa per mitjà de la seva pàgina web i altres mitjans possibles per
arribar al major nombre de comerços que siguin susceptibles de poder adherir-s’hi.

g) Fer el seguiment per a la correcta gestió i execució del programa.

/7) Supervisar la gestió de la Cambra Comerç de Mallorca per mitjà dels informes indicats en el punt
1.|) de la clàusula cinquena.

ll Verificar l’actualització constant de la llista de comerços adherits i coordinar les actuacions per
?diíondre—la ala web de PalmaActiva.

Portar el registre públic de les subvencions atorgades a la Base de Dades Nacional de Subvencions i

els registres comptables municipals ales aplicacions Sicalwin i Accede

Cinquena. Actuacions que ha de desenvolupar la Cambra de Comerç de Mallorca com a entitat
CO

1.

l-Iaboradora

Per a la consecució de l’objecte d'aquest conveni de col-laboració, la Cambra de Comerç de
Mallorca, en la seva condició d'entitat col-laboradora enla gestió de la subvenció, es compromet a
desenvolupar les actuacions següents:

“ wwwogalinaxastwasom
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a) Informar els comerços interessats i assistir—los per a la formalització de l’adhesió a la

campanya, facilitant-los la informació necessària per al millor coneixement de les condicions
d'adquisició i gaudir dels vals i sobre la normativa aplicable en gestió comptable i fiscal pels
imports que rebin pel bescanvi de vals, per la seva naturalesa de la subvenció a l’explotació.

b) Fer difusió a través de la seva pàgina web i d’altres mitjans que en disposi de la campanya.
Igualment la podrà desenvolupar amb la col.laboració o participació de les organitzacions
empresarials que representen el sector del comerç de les illes Balears, tot amb la finalitat
d’arribar al major nombre de comerços que siguin susceptibles de poder adherir—s'hi.

c) Executar la gestió de la campanya portant les tasques per a la tramitació i resolució de
l’adhesió dels comerços sol-iicitants. Els establiments interessats a adherir-se a la campanya
hauran de formalitzar el seu registre en el registre electrònic de la Cambra de Comerç de
Mallorca.

d) La Cambra de Comerç de Mallorca ha de verificar el compliment per part del comerç
sollicitant dels requisits de la convocatòria, requerint, en el seu cas, la seva esmena o millora.

e) Resoldre l’admissió o el rebuig de les sol-licitud de participació del comerços, trametent a
PalmaActiva els recursos que es poguessin interposar, per a la resolució definitiva que posi fi a
la via administrativa.

f) Publicar, sempre de forma actualitzada la llista de comerços i establiments adherits per mitjà
d’una eina visual i que faciliti a la clientela la recerca de comerços adherits.

g) Controlar el compliment de les obligacions i dels compromisos assumits pels comerços
participants, comprovant que exposen en un lloc ben visible la seva participació en el

programa mitjançant el material publicitari corresponent perquè qualsevol persona que tingui
la condició de beneficiària pugui sol-licitar els vals descompte. Aquesta obligació deixarà de
tenir efecte en el moment en què s’hagin exhaurit els vals descompte corresponents a
l'establiment adherit.

h) Informar als establiments adherits de les pràctiques no permeses a la campanya, com la

reserva de vals, retenció de vals per a la clientela habitual del comerç, la imputació de dos
clients per venda, el fraccionament dels imports de les factures.

Assignar l'inventari de vals als comerços participants, en la forma indicada en el paràgraf
anterior.

La quantitat de vals descompte atribuïda a cada establiment adherit serà comunicada amb
caràcter previ al inici de la campanya de venda.

Aportar la plataforma web per a la gestió i l'execució dels 96.164 vals. Entre els serveis que
s'han de contractar s’inclouran, almenys, els següents:

— Plataforma tecnològica de gestió de vals descompte amb web, aplicacions
d'establiments i aplicació de lectura i autenticació.

www-palmaastiyasem
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— Serveis d’alta d’establiments i empreses i de vals descompte, gestió de pagaments,
verificació d’establiments i empreses, verificació aleatòria de vals descompte, DNI i

factura de compra. Servei d'atenció telefònica al client final i servei d'atenció telefònica al
titular de l’activitat durant l'alta, la validació i el bescanvi del val de descompte.

/) Dur a terme la comprovació del previst a les Bases de la convocatòria per al bescanvi de vals,
que com a minim inclou: la verificació del consum de vals dins una operació de compravenda, la

no superació dels màxims en nombre de vals per comerç ni dels de vals assignabies a cada
persona consumidora, el compiiments dels imports mínims de cada venda per a l'assignació de
vais, que s'ha de recollir a una memòria justificativa, llista de les operacions que s'han executat
correctament amb les dades anteriors i informe favorable per a la concessió i el reconeixement
del dret a la subvenció per PalmaActiva, que s'ha de signar per un representant de la Cambra de
Comerç.

m) Portar a terme les accions de control, comprovant amb el mostreig d’un mínim del 15 % dels
justificats de les vendes presentades pels comerços adherits, el compliment dels requisits de les
compravendes.

n) Informar de tota la gestió per mitjà dels informes indicats al conveni d’entitat col-laboradora
de subvencions formalitzat entre l’entitat col-iaboradora i PalmaActiva.

o) Documentar tota la gestió en informes, que s'acompanyaran al compte justificatiu del
conveni. S’han de presentar com a minim els informes següents:

— Informes comptables periòdics, de conformitat amb i'indicat al punt g) anterior.

—— Compte justificatiu finai: integrat per informe de liquidació final que ha de contenir el

balanç comptable de la convocatòria: informació sobre el nombre de vals de descompte
bescanviats, desagregada per epígrafs de l’IAE i memòria justificativa en la quales detailarà
les activitats realitzades, el seu resultat i s’aportaran evidencies físiques de les activitats
realitzades en promoció, difusió i control de la campanya, incloent un exemplar dels
materials promocionals La memòria es presentarà signada per un representant de Cambra
de Comerç i Navegació de Mallorca.

\7 Aportar les dades dels comerços participants en el format i estructura acordada per la

Comissió de Seguiment per al seu registre a les aplicacions de comptabilitat de PalmaActiva
(Accede i Sicalwin) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Per acord entre la Cambra de Comerç de Mallorca i PalmaActiva, es podrà modificar alguna
d’aquestes dades si les circumstàncies o altres raons organitzatives així ho aconsellen.

A més dels compromisos i les obligacions indicats en les clàusules anteriors, la Cambra de Comerç de
Mallorca assumeix les obligacions següents:

6) Totes les obligacions indicades en l'article 15 de la Llei general de subvencions, i també
acceptar totes les comprovacions que estimi oportunes l’Ajuntament de Palma en relació amb el

desenvolupament i l’execució de les actuacions.

13) Per publicitat adequada del caràcter públic del finançament i del fet que aquest és a càrrec
de PalmaActiva, amb inclusió dels anagrames i logotipus de la imatge corporativa i dels
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específics del programa, en la forma més idònia a cada format, que ha de ser validada per la

Comissió de Seguiment. Ha de difondre el programa i informar sobre el desenvolupament al
portal 0 pàgina web respectius.

En l’execució d'aquestes actuacions hauran d’observar els deures de confidencialitat i sigil pel que fa a
les dades de negoci i de persones, i també tractar equitativament tots els comerços participants, amb
independència de la data dela seva adhesió.

Sisena. Compromisos econòmics i justificació

1. Els fons subvencionals objecte de distribució mitjançant el sistema de venda i bescanvi de vals són
un milió nou—cents vint-i—tres mil dos-cents vuitanta euros (1.923.280€), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 40.43330.47000/00 del vigent pressupost de despeses.
PalmaActiva ha de resoldre les concessions, els reconeixements i els pagaments deles subvencions
periòdicament, de les justificacions presentades per Cambra als comerços beneficiaris.

2. S’estableix un import fix per a la Cambra de Comerç de Mallorca de 140.976,42 euros més IVA

sobre l’import total dels vals — això és equivalent al x 7,33% del pressupost de la convocatòria
(1.923280 euros) — el que fa un total de cent setanta mil cinc—cents vuitanta-un euros i quaranta
set cèntims (170.581,47€), lVA inclòs, en concepte d’execució del programa, i també per a la

coordinació i les tasques de gestió del programa esmentat.

Aquest import es destinarà a la compensació de les activitats i despeses de coordinació,
assessorament, gestió i justificació de la campanya de la Cambra de Comerç de Mallorca i serà
efectiva un cop aprovat el compte justificatiu presentat per Cambra de comerç, i aprovada la
Resolució de reconeixement i liquidació de la despesa, sempre amb anterioritat al 05 de desembre
e 2022, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.43330.2270600 del vigent pressupost de
PalmaActiva.

La campanya finalitza el 20 de novembre de 2022. La memòria d’activitats s’haurà de presentar
abans del 5 de desembre de 2022 a les 09.00 hores

3. En l’anterior data màxima de 5 desembre de 2022, la Cambra de Comerç de Mallorca ha de
presentar el compte justificatiu de la subvenció, juntament amb la documentació següent:

a) Sol-licitud de pagament de la quantia estípulada a l'aparat segon anterior.

b) Factura o factures, i els seus corresponents justificants de pagament, referents al
manteniment de la plataforma web per a la gestió i tots aquell costs i despeses en els quals
hagi incorregut, tant directamentcom indirectament en l'execució dela campanya.

C) Un certificat del secretari general de la Cambra de Comerç de Mallorca de les despeses
efectuades amb càrrec a la quantia aportada per PalmaActiva.

d) Una memòria — compte justificatiu sobre el desenvolupament de totes les actuacions que
s’hagin dut a terme per a l’execució del projecte, amb el contingut indicat al punt anterior.

6) Certificat acreditatiu de la prorrata de l’IVA, si correspon.
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Presentat el compte justificatiu el dia 5 de desembre — PalmaActiva pot sol-licitar qualsevol
justificació addicional de les activitats desenvolupades quan aquestes no estiguin suficientment
acreditades en la memòria, que durà a terme en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la

presentació del compte justificatiu L’aportació requerida s'ha de presentar dins del termini màxim
de 5 dies hàbils des de la notificació del requeriment.

S’aprovarà el compte justificatiu presentat per Cambra de Comerç, i el reconeixement i la liquidació
de la despesa, sempre amb anterioritat al 30 de desembre del 2022.

La documentació generada durant la gestió i l’execució del programa sera guardada i custodiada
per l’establiment 0 empresa adherida, i estarà a la disposició de PalmaActiva i també de la

lntervenció General de l’Ajuntament, la Sindicatura de Comptes i altres autoritats de controlv

La Cambra de Comerç de Mallorca se sotmetrà a les actuacions de comprovació i control financer
que corresponguin respecte de la gestió d’aquests fons.

Setena. Obligacions de Reintegrament

Conforme amb el previst a l’article 13 de l'Ordenança Municipal de Subvencions, les entitats
col-laboradores tenen obligació de reintegrament dels fons en el supòsit d'incompliment dels requisits
i les obligacions establertes per a la concessió de la subvenció i en els supòsits regulats en aquesta
ordenança.

La justificació de les subvencions prevista a la clàusula sisena es refereix a la concurrència en els

comerços que han estat admesos a la campanya dels requisits per a la seva admissió i a la presentació
davant de PalmaActiva de la documentació justificativa que han aportat, com a la justificació detallada
de totes les activitat realitzades per Cambra de Comerç de Mallorca en execució del conveni i que
venen detallades ala clàusula cinquena.

La resolució de concessió podrà ser revocable si concorren causes de nul-litat 0 anul-labilitat, que pot
ser apreciada en revisió d’ofici o, si s'escau, promoure la declaració de iesivitat i la ulterior impugnació,

\\ en via judicial

A més de l’incompliment de les causes previstes als articles 52 i següents del Reglament municipal de

'Ébvencions, el previst al present conveni sempre que afectin la manera amb què s'han d'aconseguir
“— s objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte, que fonamenta la concessió de la subvenció, i/o
quan d’aquests se’n derivi la impossibilitat de verificar l'ús donat als fons percebuts, el compliment de
“ilèbjectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens
públic o privat.

únicament quan el compliment per part de l’entitat col'laboradora s'aproximi de manera significativa
al compliment total i s'acrediti una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus
compromisos, la quantitat per a reintegrar ha d’estar determinada per l'aplicació del criteri de
proporcionalitat sense l'exigència d'interessos de demora
Les quantitats que s’han de reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic. El

reintegrament de les quantitats percebudes suposa l'exigència de l'interès de demora, que és el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS, des del moment del pagament de la subvenció fins
a la data en que s'acorda la procedència del reintegrament.
El procediment de reintegrament és el previst a l'article 57 de l'ordenança municipal.
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Aquest conveni de col-laboració entrarà en vigor el dia en que se signi i serà vigent fins al 30 de gener
de 2023. o fins a la liquidació final i dació de comptes que corresponguin en aplicació de la legislació
sobre subvencions.

Vuitena. Comissió de Seguiment del conveni

1. La Comissió de Seguiment ha de supervisar el desenvolupament del programa i resoldre les
incidències que puguin sorgir durant l”execució.

2. La Comissió de Seguiment ha d’estar composta per tres representants dela Cambra de Comerç de
Mallorca, i per tres representants de PalmaActiva.

PalmaActiva exercirà la Presidència dela Comissió de Seguiment, que serà convocada per dirimir les
qüestions que puguin sorgir durant l'execució del programa. Mentre que la Cambra de Comerç de
Mallorca exercirà la Secretaria, que farà les tasques encomanades en l'article 16 i els següents de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

S'estableix com a calendari de reunions d’aquesta Comissió els dies 5, 19 i 26 d'octubre; el 2, 9 i 21
de novembre de 2022, i el 30 de gener de 2023. Ambdues parts poden acordar el desenvolupament
d’altres sessions.

Novena. Protecció de dades

Les parts signatàries estan obligades, en matèria de protecció de dades, a complir amb el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les

_ persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i

pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); amb la Llei

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i les
altres disposicions vigents sobre la matèria.

Les parts han de respectar el secret professional i, en conseqüència, mantenir absoluta confidencialitat
i reserva sobre la totalitat dels documents, les dades i les informacions que els siguin confiats per a la

formalització del programa o que siguin elaborats amb motiu de la seva execució, tret que la

comunicació derivi d’una obligació legal o mandat judicial

\ \ L’entitat colvlaboradora, com a encarregada del tractament de les dades, té encomanada la tasca de
recollida, registre i emmagatzematge de les dades personals necessàries per a la tramitació dels Vals

\Descompte, segons les directrius establertes per PalmaActiva, i ha de garantir expressament, respecte
d les dades de caràcter personal que es tractin durant la gestió d'aquests vals:

Que adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir-ne la conservació i

seguretat i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

b) Que no les comunicarà a terceres persones.

c) Que guardarà el secret professional respecte d'aquestes.

d) Que les utilitzarà únicament i exclusivament als efectes prevists en aquest conveni. Les obligacions
esmentades anteriorment no exclouen ni contravenen les obligacions que s'esmentaran com a
condició d'encarregatdel tractament.
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Encàrrec del tractament

PaimaActiva té la condició de responsable del tractament de dades personals i l’entitat colvlaboradora
te la condició d'encarregada del tractament. L’entitat col-laboradora es compromet a les condicions
següents:

10.

Tractar a càrrec de PalmaActiva les dades de caràcter personal necessàries per a la gestió dels vais.
La tipologia de dades tractades i les categories d'interessats seran únicament les recollides a les
bases reguladores de la convocatòria per l’atorgament de subvencions Vals Descompte de
PalmaActiva en règim de concurrència per a l’any 2022. El tractament podrà consistir en la

recollida, el registre, la conservació, la consulta, la supressió i la destrucció de la informació.

Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només
per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas no podrà utilitzar les dades per a finalitats
pròpies, i serà considerada en aquest supòsit com a responsable del tractament.

Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. Si l'encarregat del
tractament considera que en algunes de les instruccions infringeix el RGPD, ia LOPDGDD o
qualsevol altra disposició vigent en matèria de protecció de dades, n’ha d'informar
immediatament el responsable.

Dur per escrit, quan correspongui segons l’article 30 del RGPD, un registre de les activitats de
tractament efectuades a càrrec del responsable, que inclogui el contingut previst en l’article
esmentat.

No comunicar les dades a terceres persones, tret que disposi de l’autorització expressa del
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles,

Mantenir el deure de secret respecte de les dades personals a les quals tengui accés en virtut
d'aquest conveni, fins i tot després que en finalitzi l'objecte.

Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometin, de forma
expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat
corresponents, de les quals els informarà convenientment. L’encarregat mantindrà a la disposició
del responsable la documentació acreditativa del compliment d’aquesta obligació.

Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per tractar aquest tipus d'informació.

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets reconeguts per la

legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, a través de mesures tècniques i

organitzatives apropiades, perquè aquest pugui complir amb la seva obligació de respondre a les
sollicituds dels interessats en els terminis prevists per la normativa vigent.

En el cas que l'objecte de la prestació prevegi la recollida de dades directament per l'adjudicatari,
es facilitarà la informació relativa als tractaments de dades que s'hagin de fer en el moment de
sol-licitar les dades. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s’han d'acordar amb el

responsable i compliran en tot cas les exigències previstes en el RGPD i en la LOPDGDD.
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11. Notificar al responsable del tractament, de forma immediata i implementant les mesures de
seguretat necessàries, les violacions de la seguretat de les dades personals a càrrec seu de les
quals estigui assabentada, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i

comunicació de la incidència, si escau, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de
conformitat amb el que preveu l’article 33 del RGPD.

12. Donar suport al responsable del tractament en la realització de les avaluacions d’impacte relatives
a la protecció de dades i en la realització de les consultes prèvies a l’autoritat de control, quan
calgui.

13. Implantar, en els casos que correspongui, les previsions recollides en el Reial decret 3/2010, de 8
de gener, pel qual es regula I'Esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l’administració
electrònica (ENS). En tot cas, ha d’implantar les mesures de seguretat necessàries per:

_ Garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.

À Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic
o tècnic

__ Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives
' implantades per garantir la seguretat del tractament.

— Dur a terme la pseudonimització i el xifratge deles dades personals, si és necessari.

14. Posar a la disposició del responsable tota la informació necessària per demostrarel compliment de
les seves obligacions, en particular, certificats de compliment de la normativa expedits per entitats
acreditades o, si no n’hi ha, facilitant la realització de les auditories o les inspeccions que faci el
responsable o un altre auditor autoritzat

15. Designar un delegat de protecció de dades, si correspon segons el que preveuen l'article 37 del
RGPD i l'article 34 de la LOPDGDD, i comunicar—ne la identitat i les dades de contacte al
responsable, sens perjudici de la preceptiva inscripció en l'AEPD.

\
16. Retornar al responsable, una vegada complertes les prestacions objecte d’aquest conveni, les

\ i dades personals i, si escau, els suports en què constin. La devolució suposarà l’esborrament total
de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, aquest
últim podrà conservar una còpia de les dades estrictament necessàries, degudament bloquejades,
mentre es puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.

"'O zena. Naturalesa del conveni i legislació aplicable

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i correspon a PalmaActiva la interpretació del contingut.

Es regirà perles normes generals del dret administratiu i, en particular:

7 Les clàusules tècniques i jurídiques contingudes en aquest conveni.

__ La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

7 Ordenança municipal de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de
febrer de 2015 (BOIB núm 35, de 12 de març de 2015)
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La jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per resoldre les controvèrsies que puguin
sorgir entre les parts convenients.

Com a mostra de conformitat, signam aquest document per duplicat.

Palma, 12 de setembre de 2022

L'Agència de Desenvolupament Local de Per la Cambra Oficial de Comerç, indústria,
l’Ajuntament de Palma — PalmaActiva Serveis i Nav ació de

Jordi Vila Allnareaf“ Eduardo Soriano T rres/
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