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CONVEI{I MANC DE COL.LABORACIó E¡TN¡ EL CON§ELL DE MALLORCA I

t'AJU TAI,IEl{T DE PORRERES QUE REGIRI LA GESfIó DE LES

SUBVENCIO S DE5TIl{ADE§ A FAMÍLIES CONSISTENT EN UN AJUT

ECONÓMIC DE LE5 DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIó DELS NI¡{S I

NINES A ACTIVIfATS ESPORTIVES I DE LLEURE D'ESfIU EN L'ANY 202O E1{

LIILLA DE MALLORCA

Palma, rde lulrol de zozo

REUNITS

MANIFESTEN

r. Que l¿ Lle 4/2006, de r7 d'octubre, de L'Esport de les llles Balearg atrrbuerx als conse Ler

rnsulars el ccl labcrar crns del seu ámbrt terrtcnal amb a resta d'adm n straclcns entrtats

pel bon desenvolupament de I'esport base

Que el Decret .organrtzacró del consell de N,¡allorca de data 9 de desembre de 2019 (BolB

m 167 de rzde des-embre) modrfcat peL Decret de dat¿ 6 de marg de 2o2o (BOIB nÚm' z9 de 7

marq) atrbuex a Dep¿rtament de Turrsme I Esports desplegar una oferta general t

pecífi¿a de programes, serve s recursos orrentada a la cobertura de les necessrtats

2.

nú

de

ortrveS, aLXi com foment¿r I promoure les ¿ctlvats esportlveS

a:r

l'ob1

vuln

degut a la srtuacró generada per la crrsr sanrtárra del COVID-19rdrns el márc del Pla

ca Reacc ona. e Consel de tv1¿ lcrca ha mpulsat una acnvocatÓrra Ce subven'rons ¿mb

tru de facrlrtar la partrc pacró iels nrns I nrnes en les actrvrtats esportrves I Ce lleure

durant la tempcrada 2o2o, e5pecLalment d'aquells que e9 troben en situacró de

abrlLtat soctal r/o económrca raquells altres en quá els rngressos de la unrtat famrlrarI
s'h¿n vist afectats per La pandém a de COVID 19

Consell Executu del Consell de Mallorca, en segsró de da z7 de matg de zo:o'va

a convocatór]a de subvenc ons destlnades a aluntaments I entrtats loca s menors

ut económ c de les despeses derrvades de la rnscrtpcró delS nrns nrnes a

4 Que e

aprova r I

conSr§ten
actrvrt¿ts
de'aluda

tenunal
ortrves r de lleure d'e§t u en l'any zouo , atxi com el mo

u:

oesp venr regulador

o

I
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5. Oue en el m¿rc d'¿questa convoc¿tória de subvenc ons, 1'Aluntament de porreres és entrtat
col laborada del Consell de Mallorca en la gestó, llrurament rdrstíbucró dels fons públrcs a
ies persones benefi cránes

6 Oue e s artrcles al rz 13 de l'Ordena¡qa General de Subvencrons del Consell de
regula la figura de l'entrtat col laboradora r preveu que els termes de la col laborac ó
formalrtzar mrtlanqant un conven¡ de col laboracró

Ma llo rc a

s'han de

7. Oue l'Aluntament de Porreres,
d'aquest conven

Per tot el que s'ha exposat, ambdues parts es reccnerxen
present convenr de co aboracló ámb es següents

CLAUSULES

Pr¡mera.- ORMATTVA ApLICABLE

5!gona.- OBJECTE

mrtlanqant decret de dra rdelu o de 2o2o va aprovar el text

mútua c¿pacrtdt iegal I subscrruen el

1. Aquestes subvencrons es ge§tronen en el marc de Decret ller g/zozo, de
mesures urgents rextracrdrnárres per a l,rmpuls de i,actvrtat económca I

admrnrstratrva en I'ámbrt de les admrnrstracrcns püblrques de les llies Balears
efectes de la císr ocas onada per la COVID-19.

13 de marg, de
la srmplrñcac ó
per pal lrar els

de 1es actuacrons,
de es despeses

2 lgualment lr resulta d'apl cacró l'ordenanga General de subvencrons der consefl de
Mallorca, aprovada en sessró prenár a der 23 de desembre de zo16, modñcada per |acord
plenarr del r4 de luny de uor8, r el Decret Legrslatru 2/2oo5, de zg de desembre, pel qual
s'aprova el rext refós de la Ller de subvencrons r supletónament, per ia Ller 3gi:oo3, de 17 de
novembre, geoeral de subvencrcns, en tct alló qLre no (ontradrgu el D-ecret Ii", abun,
esmentdt

Aquest convenl té per oblecte regular ies oblrgacrons, el desenvolupament
el llrurament dels fons públ cs a les persones beneficrarrs r la lustrFcaló
derrvades les subvencrons destrnades a famílres cons stent en un a ur
despeses derrv¿des de la nscrrpcró dels n¡ns rnrnes a ¿ctlvrtats arpor,,í",
e1 'dny 2O2o en l'rl.a de M¿llo.ca

económrc d
r de lleu re d

ie5

Tercera, Fl l{ AL I TAT

L'Aluntament de Porreres és entrtat col laboradora del consell de Mallorca en el marc
Present convocatórra de subvencrons r ¿ctua en el seu nom ¿ tots els efectes felacronats
la gestró, trdm taoó, drstflbuc ó I llrurament de s
en cap cas, será part tntegrant del seu patflmon

fons públrcs per un rmport de 12.ooo,oo€

de la

amb
que

A més, declara, de manera responsabie, no rncorre
l'art cle 8 de l'Ordenanqa 6eneral de Subvencrons del
els requ s ts per ser ent tat col laborador¿

en cap de les prohrbrcrons que establerx
Consell de Ma lorca rque complerx amb

Quarta.. oBLtcActo s DE L,AJUNTA ET{T DE pORRERES

cÉ

L'Aluntament de Porreres es compromet a dur a terme les

)

n
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a) lnformar a les

resp€ctruJ d'aquesta
necess¿rra.

familres vulnerables detectades pels Servets Socrals de l'Aluntament
convocatórra de subvencrons, I proporcronar- les tota ia documentacró

b) Donar drfusró d'3questa ccnvoaatórra de subvencrcns dlns l'ámbrt terrrtcrral.Cel seu terrne
munropal amb l'oblectru que pug! n arnbar a malor nombre de nrns n nes poss bles A

aquests efectes, t com a min m, publrcará a la seu electronrca dé 'aluntament la present

con'vocatórra de subvencrons el model de sol lrc tud.

c) Recepcronar les sol !rcrtuds de subvencró presentades, examrnar-les, I comprovar que

reunerxen elS reqursrts per accedrr-hr. 5r la sCl lrCrtud no Complerx elt requlslts establerts en

la convocatórra, ha de requerrr a la persona tnteressada perqué l'esmenr en el térmrni máxrm I

rmprorrogable de ro dres hábrls, amb la rndrcacró que, sr no hc fa, es constderará que ha

desrstrt de la sol lrcrtud, amb la resolucró prévra que h¿ de ser drctada en els termes que

¡lreveu l'artrcle 68 de la Ller 3gl2ot5, d'7 d'octubre, del Procedrment admrnistratru comÚ de les

¿d mr n rst rac ron s pÚ b lrq ue s.

d) Fer a drstflbucró de 'rmport de la subvencró entre les persones que reune xen e s reqursrt5,

de conform tat amb els cflter s sequentsr

1 L'rmport de la subvencró que trndrá el caiácter d'rmport cert, será una quantra ñxa

en funcró de la durada de les actrvrtats de:

15o € me¡sJdl5 o

- 75 € qu rnzena ls

z. Sr el cost de les actrvrtáts esportives rde lleure és tnfertor, l'rmPort de la subvencró

es redurrá fins al cost d'aquestes actlvrtats

' j. L'mport de la subvenc ó no podrá ser ailLada o conluntamenl amb altres aludes o

subvencrons supertor al preu de les ¿ctrvLtats esportives r de llgure

4. Cada nrn o nrna només podrá rebre una aluda per actrvrtats esportrves I de lleure

per mes amb un máxrm de 15o €.

e) Llrurar els fons a les persones bene6c¡áries. L'rmport de la subvenCró es bestraurá a favor

de la persona beneficrária sense que hagr de presentar aval ogarantra.

metre l'rnforme en e que constr que, de la rnformac ó en el seu poder, es de5prén que les

ones beneficráfles coTnp erxin tots e 5 requ s ts per accedrr- hr I efectuar mensua ment la

sponent proposta de resoluoó perqué 'aprovr l'órgan competent del Consell lnsul¿r

etre mensualment al consell de Mallorca l¿ documentacró lusttficatva de La realrtzacló

aments, que nc ogu una relac ó dels bene6c arrs amb el NlF, mPort de a subven' ó

data de pagament, en formdt aompatrble a s efectes de a pub cac ó en a Base de

cronal de §ubvenc ons

ar al Consell de Mallorca sr s'ha exhaurrt el crédt de la convocatbria assrgnat, pern

l¿ ue es dugur a terme la publrcacró en el BOIB. Una vegada s'exhauretxr el crédtt de la

co nvoc ató r r , no s'admetran més sol lcrtuds de subvencró

r) Llrurar al Consell de Ma lorca tota la rnformaCró que li Srgur requerrda en relacró a l'execuCló

d'aquesta subvencró

1) Retornar al Consell de M¿llorca l'rmport que resultr 
-de.la 

drferéncra entre els fons'abonats ¿

l;A.luntament r el toial concedrt a les p¿rsones bene6crárres, sr .ar.bat el comensament del

curs escolar 2o2o- 2o2). no s'han repartrt tots els fons

de comprovacró, verFcacró r control frnancer que pugur dur a

Srnd catura de Comptes o el Trrbunal de Comptes
k) Sotmetre's a les

terme el Consell de

-l

e

cor

Co

rebuda
Dade s

g) R

le ,

orca,

:§
mz

2

ACtU ó



) 7 Direcció lnsular d'Esports
DepartaGrent de Turisrne i Esports

l) Fer ús de
subvencró

E Consell de l\,4allorc¿ es compromet a atorgar uné
cárrec ¿ a partrda pressupostárrd 30 23199.489oo,
d'aquest convenr.

la llengua catalana qudn facr publrcrtat de les actuacrons derrvades d'aquesta

m) Fer constar el suport de Consell de Mallorca en tota la documentacló generáda en e marc
Ce les actuac ons deívades d'aquestes subvencrons. En concret, en els cartells, fulletons,
enuncrs r altres elements de drfus ó per donar- les a conérxer.

n) Donar cor,nplrment a d normatrva estatal r comunrtána de proteccró de dades de carácter
personal. L'aluntament, en qual tat d'encarreg¿t del tractament podrá tractar les d¿des
personals relatrves a la gestó d'aquesta convocatóna. De conformrtat amb e1 que establerx l¿

Lle orgánrca j/2o18, de proteccró de dades personals rde garantra dels drets drgrtals, tractará
les dades conforme a les rnstrucc ons del responsable del trdct¿rnent r no les aplrcará o
utrlrtzará ¿mb fina rtat drferent d la prevrsta en aquest convenr nr els comunrcará a terceres
persones A més, és compromet a garantrr la confiden.r¡lrtat de les dades a qué trngur accés
com a resultat de a tram tacró de les aludes ra utilttzar- les només amb aquesta fnalttat.

Cinquena.- OBLIGACIOf{S DEL COt{SELL DE MALLORCA

quantrtat económrca de 12.ooo,oo € amb
per fer front a les actuactons derrvades

Aquert rmport es bestraurá en la seva totalrtat una vegáda srgnat el present conven,
finanqament necessan per a poder dur a terme l,oblecte de la subvencró.

Sirena.- Au alr r¡nnlronttl

com a

L'ám brt terrrtoíal
Porreres

Setena.- Anslr t¡ ponet

L'ámbrt temporal de les ¿ctuacrons és el comprés
2019-2o2o rei comengament de 2o2o-2021.

concedrts, amb rndlcacró de tercers
ternpS lleu re srrovenc,onadeS, r,ns,
ges sobre el coSt oe,e5 ¿ctrvrtats

de les actuacrons d'aquest convenr és el corresponent al munrOpr de

Vuitena,- J USrl FtCACt ó

1 Les actuaclons han d'estar finalrtzades
2027-

el dra abans del comenqament del curs es

entre la finalrtzacró del periode escolar

¿

2 L'Ajuntament de Porreres ha delustrficar mensualmenr el llrurament ders fons percebuts e
vrrtut d'aquest convenr d¿vant la Drreccró lnsular d'Esports. En tot cas, la lustrficacró ñnal s,h
de llrurar 6ns el 3o d'octubre de zozo, mtlanqant la presentacró de la documentacró seoüent:

a Certrñcacró emesa pel secretal de la corporacró on.constr:
o la corresponent propost¿ de resolucró perqué,l.aprovr l,órgan competent del

Conse,l lnsutdr.
o que, de la informacró en el seu poder, es desprén que les per'sones beneñcrá -

íes complerxln tots els reqursits per accedrr- hr.
o que e s fons percebuts han estat destrnats a la finalrtat per a la qual foren

beneficrá r s, NlF, a

nrnes su bvenc rona

4

ar 20

ctrvrtats e de
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la veracrtat la regulaítat de La documentacró lustrficatrva de la subvencró que

obra en poder de I'entrtat local en els termes establertt en la convocatórra
el complrment per part de les persones benefcráres dels reqursrts de 1'an cle
8 de i'Ordenan(a General de Subvencrons del.Consell de lvlallorca en els ter-
mes prevrsts a la ccnvocatór a.

b. Certrficacró emesa per la lntervencró de la corporacró on constr la relacró de pagaments

efectuats amb rndrcacró de tercers benefcrarrs, NlF, actlvitats subvenclonades, nrns r nr-

tes subvencronats, rnpo'ts

3. Aquestes subvencrons es concederxen en consrderacró a la concurréncra d'una determrnada
srtuacró en la persona perceptor¿, de tal manera que no requererx cap altra lustr6cacró per

part de la persooa beneficráía més enllá de l'acredrtacró dels requisrts per acceCrr- hr que 1a

s'han acredrtat prévrament en la sol lrartud m tlan(ant dec aracló responsable.

l{ovena.- REINTEGRAMET{f DE LES SUBVE?{ClOl'S

r.S, desprás dhaver cobrat ¿ subvencró, una comprovacró o un control frnancer per part dels

servers de l'Admrnrstracró posa de manrfest a falta de pagament, total o parcial, de les

despeses lustrficades per part del benefic ar, sha d'exrqir el rerntegrament, respecte del qual

s'aplrcará el prrncrpr de proporcronalrtat. A tal efecte, es consrdera rernteqrable la subvenc¡ó

en proporcró amb les despeses rmpagades.

z. L'órgan que concederx l¿ subvencró és competent per¡ exrgrr de la

rernteqr¿ment de subvencrons m tlanqant la resoluctó del procedrment

l'Ordenanqa 6eneral de Subvencrons del Consell lnsular de Mallorca.

persona beneFcrárra
regulat a I'a rtrcle 57

el
de

3. En tot cas, l'Aluntament de Porreres está oblrgat a

que result de la d feréncL¿ entre e s fons ¿bonats
persones beneFcránes, st ¿rrbat el comenqament

'epa't t tot> el5 ro,1s

retornar al Consell de Mallorca l'rmport
a l'Aluntament I el tot¿ concedrt a es

del curs escolar zozo-zo:t no s'h¿n

Derena.- Mesures de garantia

I tractar- se d'adm rn rstrac rons públrques , no es preveuen mesures
la su6vencró.vor de l'órgan que concederx

nzena.- vlGiNclA

AqueSt Comenqará la seva vrgéncra a1 moment de la Seva Srgndtura I convenl 6nalrtzará en

acabar les ACtuaclOns subvenclonadeS runa vegada lugtrficades les aCtuaClOns en elS termes

d'aquest convenr I real¡tzats, sr s'escau, els rerntegraments de la subvencró per part de

, AJUntdment de Po rre.e s.

En tot al1ó no prevrst en aquest convenl en referéncra al funcronament I a l'execucló de la

convocatóna 5'estará al que drsposp la convocátórra de subvencrons

Són cornpetents per reso d rn st¿ nc ra els conflrctes r rnc dénoes que pugurn

órgans de l'odre lunsdrcc on¿l contencróssuscrtar der vats de 'aP c

adm n strdtLU Ce Pa ma
, els

5BA!

venr

Dotzcna.- JUnlsDlccló coMPETENT
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