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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MA-LLORCA I
L'AJUNTAMENT DE PORRERES PER DUR A TERME ACTUACIONS
RELATI!'ES AL PACTE DE BATLES I BATLESSES DE MALLORCA

Palma, 30 de gener de 2019

REUNITS

D'una banda, el Sr. Joan Font Massot, conseller executiu del Departament de
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l'acord del Consell
Executiu de dia 1 I de juliol de 2018.

I d'alt¡a, part la Sra. Francisca Mora Ven¡ batlessa presidenta de I'Ajuntament de
Porreres.

Ambdós intervenen en nom i representació dels cá,rrecs públics que ostenten i

MANIFESTEN

Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca en sessió de dia l1 de juliol de 2018
va aprovar la convocatória de subvencions per dur a terme actuacions relatives al Pacte
de Batles i Batlesses de Mallorca i aquest conveni tipus a subscriure amb tots els
ajuntaments beneficiaris de les subvencions.

Que en el marc d'aquesta convocatória de subvencions, a I'Ajuntament de Porreres se li
va concedir una subvenció per import de 17.738,00 euros per dur a terme actuacions
relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca previstes al punt 3 de la convocatória
de subvencions.

Que l'Ajuntament de Porreres, mitjangant decret de Batlia de dia 19 de desembre de
2018, va aprovar el text d'aquest conveni.

Que la disposició addicional segona de l'Ordenanga 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) diu:

"En els convenis de col'laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de
Mallorca i els organismes autónoms i consorcis que en depenen atorguin a altres
administracions públiques, la subvenció es pot justificar a través d'un certificat emés pel
titular de I'drgan que I'ha percebuda, pel qual s'acrediti la realització de I'activitat i el
compliment de la finalitat de la subvenció, i també a través de I'informe ernés per la
Intervenció, o órgan de control financer equivalent, de I'entitat beneficiária pel qual
ac¡edita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de [a subvenció."
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Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, I'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

CLAUSULES

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 I'Ajuntament de Porreres per actuacions relatives al Pacte de
Batles i Batlesses de Mallorca en el marc de la convocatória de subvencions 2018-2019.

Segona.- L'Ajuntament de Porre¡es és de tipus A i ha rebut la subvenció per dur a terme
actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca previstes al punt 3 de la
convocatória de subvencions.

Tercera.- L'Ajuntament de Porreres, com a beneficiari de la subvenció, es compromet a
complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a la convocatória de
subvencions, tant les de tipus administratiu com les de tipus técnic, i molt especialment
a dur a terme les actuacions subvencionades i presentar la justificació de les despeses al
Consell de Mallorca fins el dia 30 de setembre de 2019.

Quarta.- La justificació de les actuacions subvencionades a I'Ajuntament de Porreres,
d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenanga general de
subvencions del Consell de Mallorca, es fará per mitjá de la presentació al Consell de
Mallorca per part de l'entitat beneficiá,ria de la següent documentació:

a) Un certificat del sec¡etari/secretária de I'entitat local amb el vistiplau del
batle/batlessa que acrediti la ¡ealització de l'activitat subvencionada, el compliment de
la finalitat de la subvenció i I'aportació de la documentació justificativa que estableix la
convocatória.

b) Un informe emés per I'interventor/interventora de I'entitat local beneficiária de la
subvenció en virtut del qual es faci consta¡:

-La ve¡acitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en
poder de I'entitat local en els termes establerts en la convocatória.

-Una relació de les factures de I'actuació subvencionada amb les dades identificatives de
cada factura: número; data; creditor; i import-

-Una relació certificada de les obligacions reconegudes de I'actuació subvencionada
d'acord amb el que preveu I'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenanga general
de subvencions del Consell de Mallorca.

A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades fará
constar
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Que I'Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d'altres institucions públiques o
privades per a I'activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les
concedides, amb indicació dels imports i la seva procedéncia).

Que el cost justificat amb les factures no supera el valo¡ de mercat.

Que els treballs ¡ealitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de
mercat.

Que les despeses coresponen sense cap dubte a I'activitat objecte de subvenció.

Que I'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA).

Quinta.- Aquest conveni finalitzará 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 I'Ajuntament de Porreres.

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc
i la data abans expressats.

EN REPRESENTACIó DE EL CONSELLER EXECUTIU DE
DESENVOLUPAMENT LOCALL'AJI]}ITAMENT

DE PORRERES

Mora V Joa F Massot


