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Conven¡ de coHaboració entre I'Administració de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca ¡ lAjuntament de Porreres per
concedir ajudes adregades a paHiar les conseqüéncies de les restriccions
motivades per la crisi sanitária de la COVID-19 en els sectors económics

Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidéncia, Funció Pública ilgualtat,
en virtut del seu nomenament m¡tjansant el Decret 912021, de 13 de febrer, de la

pres¡denta de les Illes Balears, que actua en nom i representació de
lAdministració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, en exercici de la
competéncia que li confereixen els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de marg,
de régim jurídic de lAdministració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

Catalina Cladera Crespí, presidenta del Consell Insular de Mallorca, elegida pel Ple

en la sessió constitutiva de 6 de juliol de 2019, en exerc¡c¡ de les facultats que li

atr¡bueix la lletra g de l'article 9.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells
insulars, i amb l'acord previ del Consell Execut¡u d't 1 de marq de 2021 pel qual, en
compliment del punt 4 de l'article 36 del Reglament orgánic del Consell Insular,
aprovat per Acord del Ple de 1 2 d abril de 201 8 i publicat en el Butlletí Oficiol de les

Illes Baleors de dia 1 9 de juliol de 201 8, s'autoritza la subscripció d'aquest conven¡.

Franc¡sca Mora Veny, batlessa de lAjuntament de Porreres, en nom i

epresentació d'aquest Ajuntament, en v¡rtut de la competéncia que li atribue¡xen
ls apartats ó is de l'article 21 .1 de la LleiT/1985, de 2 d'abril, reguladora de les

ses del régim local, i del que preveu l'article 21 de la Llei 2012006, de 1 5 de
desembre, municipal i de régim local de les Illes Balears,

Antecedents

1. El 15 de gener de 2021, en el marc del Pacte de React¡vació Económica
Social, signat el mes de juliol de 2O2O, s'acordaren tot un segu¡t de mesures
económiques per ajudar a paHiar els efectes económics der¡vats de les

restr¡cc¡ons adoptades per aturar l'expansió de la crisi sanitária provocada
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per la COVID-19. Dins aquestes mesures es troba la creació d'un f s obert
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a tots els sectors product¡us afectats per les restriccions, dotat amb 20

milions d'euros, finanqat a parts ¡guals entre el Govern iels ajuntaments.

2. L'article 30.21 de l'Estatut d autonomia de les Illes Balears, segons la

redacció que en fa la Llei orgánica 1/2OO7 , de 28 de febrer, atr¡bueix a la
Comunitat Autónoma la competéncia exclusiva en matér¡a de foment del
desenvolupament económic en el territori de la Comunitat Autónoma,
d'acord amb les bases i la coordinació general de l'act¡v¡tat económica.

3. D'acord amb l'article 31.13 de l'Estatut d'autonom¡a també correspon a la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears el desenvolupament leg¡slatiu i

l'execució en matéria de régim local. D'acord amb aquest títol
competencial, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Lle¡ 20/2006,
de 15 de desembre, municipal ide régim local de les Illes Balears.

4. Larticle 2.2 b del Decret 1 112021, de 15 de febrer, de la pres¡denta de les
Illes Balears, pel qual s'estable¡xen les competéncies ¡l'estructura orgánica
básica de les conselleries de I'Administració de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears, estable¡x que les relac¡ons amb les ¡nst¡tuc¡ons de govern
de les illes idels municipis, relacions de col.laboració, cooperació i

coordinació amb els ens terr¡torials corresponen a la Conselleria de
Presidéncia, Funció Pública ¡lgualtat, m¡tjansant la Direcció General de
Relac¡ons Instituc¡onals i Cooperació Local.

6. L'article 205 de la Llei 2012006 esmentada disposa que els fons de
collaboració económica amb les entitats locals, entre els quals s'inclou el
fons de cooperació local, tenen com a objectiu contribuir a lequilibri
económic de les entitats locals de les Illes Balears, aixÍ com coHaborar en al
consecució dels principis dhutonomia isuficiéncia financera interna ¡en la

realització del pr¡ncip¡ de solidar¡tat. Aquests fons s'han de dotar
anualment ¡ han d'estar constituits per les aportac¡ons pressupostár¡es de
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La voluntat d'aquest fons és possibilitar línies d'ajuts adresats als sectors
económics especialment afectats com la restauració, el comer§, les

activitats culturals, oci ¡nfantil, transport, etc, ¡ preferentment a aquells
sectors que no hagin estat beneficiaris d?ltres ajudes. Tanmateix, la

voluntat és que el criteri de sectors inclosos sigui ámplia i així també pugui
incorporar els sectors directament afectats per les restriccions aprovades
pel Govern en 2021 .

5. L?rticle 86 de l'Estatut d'autonomia atribue¡x al Govern de les Illes Balears,
en les matéries de la seva competéncia, l'exercici de l'act¡v¡tat de foment,
sense perjudici de lhctiv¡tat que correspongui a l'Estat.

)



la Comun¡tat Autónoma de les Illes Balears dest¡nades als municipis i a les

ent¡tats locals menors.

La regla c¡nquena de l'apartat 3 b d'aquest article 205 estableix que, amb
cárrec al fons de cooperació local, es puguin formalitzar convenis de
coHaboració amb municipis ialtres ens locals per a objectius determ¡nats,
els quals no estaran sotmesos als cr¡teris de distribució prevists amb
carácter general i, excepciona lment, quan concorrin c¡rcumstáncies
especials d'interés públic, i així es justifiqui i motiv¡ en la tramitació de

l'expedient ¡es reflecteixi en el conveni, no s'han de detreure de l'import
anual que, en concepte de fons de cooperació local, correspon percebre a
l'entitat local.

7. LAjuntament de Porreres té, com a competénc¡a prdpia, la de

desenvolupament económic local, d'acord amb el que disposa larticle 29.2

t de la Lle¡ 2012006.

8. [article 32 de la Llei 212020, de 13 dbctubre, de mesures urgents ¡

extraordináries per a l'impuls de lactivitat econÓmica i la simplificació
administrativa en lámbit de les administrac¡ons públiques de les Illes
Balears per paHiar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, en la

redacc¡ó que en fa el Decret llei 112021, de 25 de gener, estableix que,

d'acord amb la lletra t de I'article 29.2 esmentat en el parágraf anter¡or, ¡ en
relació amb els apartats 1 ¡ 5 de l'article 25 de la Llei 711985, de 2 d'abril,

reguladora de les bases del régim local, els municipis de les Illes Balears
poden fer ús dels instruments de foment prevists en el Decret llei esmentat
com a manifestació de l'exercici de la seva competénc¡a própia. D'acord

amb aixó, els ajuntaments poden atorgar ajudes o subvencions a les

persones o ent¡tats afectades i, en general, acordar totes les accions de
foment que estimin pert¡nents amb la f¡nalitat de coadjuvar a la

recuperació econdmica en els termes municipals respectius. Potestat que

es recone¡x ¡gualment als consells insulars, d?cord amb la lletra d de

l'article 36.1 de la Llei 7/1985 esmentada i en l?mb¡t dels territoris insulars

respectius, així com també es recone¡x als ens instrumentals o dependents
dels ajuntaments i dels consells insulars.

9. La situació actual de crisi en els sectors económics, derivada de l?plicació
de les mesures restr¡ct¡ves per combatre l'expansió de la pandémia de la

COVID-I9 posen de relleu la concurréncia de circumstáncies especials
d'interés públ¡c que justifiquen la necess¡tat ¡ oportun¡tat de formalitzar un
conven¡ de coHaboració entre lAdmin¡stració de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca ¡ lAjuntament de Porreres
per tal d'articular la coHaborac¡ó per part de lAdministració autonómica,
amb una aportació de 39.797,68 euros, amb l'objectiu de coHaborar amb
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lAjuntament de Porreres en la convocatória de subvencions adreqades als
sectors económics afectats per paHiar els efectes de les restr¡ccio.ns en
l'activ¡tat del sector mot¡vades per la necessitat de fer front a la pandémia
de la COVID-I9. Aquesta aportació no s'ha de detreure de l'import que, en
concepte de fons de cooperació local i d'acord amb els cr¡ter¡s de
repartiment de l?rticle 205.3 b de la Llei 2012006, correspon percebre a

aquesta ent¡tat local l'any 2021 ,

10. La Fundació Mallorca Tur¡sme es una entitat 100% pública, integrada en el
Consell de Mallorca. D'acord amb els seus estatuts, entre les seves funcions
inclou impulsar la reactivació de l'economia de Mallorca mitjansant
l'atorgament de les ajudes o subvencions als d¡stints sectors per tal
d'aconseguir la recuperació económica de l'illa. A l'article 3 dels seus
estatuts s'estableix que la Fundació está subjecta a lbrdenament c¡vil,
mercantil, laboral, fiscal ¡adm¡nistratiu que per raó de la matér¡a l¡ sigui
aplicable a cada situació.

'l 1. UOrdenansa General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca té per
objecte regular el régim jurídic general de subvencions que atorga el
Consell Insular, els organismes autónoms iels seus ens dependents. De
conformitat amb la disposició addicional quarta de la Ordenanqa, el
conseller executiu de Turisme i Esports ha autor¡tzat a la Fundació Mallorca
Tur¡sme a concedir subvencions previstes en el pla dActuació de la
Fundació Mallorca Turisme, sempre iquan les bases reguladores de la
convocatór¡a siguin les establertes a la Ordenanqa General de Subvencions
del Consell Insular de Mallorca. En el supdsit que la Fundació Mallorca
Turisme hagi de convocar i concedir les subvencions que constitueixen la
f¡nal¡tat d'aquest conven¡, haurá d'aplicar íntegrament la Llei 38/2003,
general de subvencions.

l2.LAjuntament de Porreres ha manifestat la seva voluntat que el Consell
Insular de Mallorca de manera directa o mitjansant la Fundació Mallorca
Tur¡sme gest¡oni iconcedeixi les ajudes als subjectes beneficiaris del seu
municipi, per la qual cosa l'aportació que ha de fer el Govern de les llles
Balears per concedir ajuts en lámb¡t terr¡torial del municipi de porreres,
més la quant¡tat que ha d'aportar lAjuntament amb cárrec al seu
pressupost, seran directament transferides al Consell Insular de Mallorca
perqué sigui aquesta entitat la que, directament o mitjaneant la Fundació
Mallorca Turisme, convoqui i resolgui aquestes subvencions, en els termes
i condicions que d¡sposen les cláusules d'aquest conven¡.

Le parts ens reconeixem mútuament la capac¡tat legal necessária per formalitzar
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Cláusules

Primera
Objecte del conveni

lJobjecte d'aquest conveni és establ¡r un mecan¡sme de coHaboració económica
entre les parts signants a l'efecte que el Consell Insular de Mallorca, directament o
mitjansant la Fundació Mallorca Turisme, pugu¡ realitzar les actuacions adients
per ajudar a paHiar les pérdues produides en els sectors económics de lámbit
territor¡al del mun¡cipi de Porreres, especialment la restauració, el comerg, les

activitats culturals, oci infantil, transport id?ltres, com a conseqüéncia de les

restriccions aprovades pel Govern en 2021 per aturar l'expansió de la crisi
sanitária ocasionada per la COVID-19 o que sigu¡n espec¡alment afectats per la
pandémia, i preferentment a aquells sectors que no hagin estat beneficiaris
d'altres ajudes.

Segona
Finangament

1. El conveni será finanqat per lAdministració de la Comunitat autónoma de les

Illes Balears, m¡tjansant la Conselleria de Presidéncia, Funció Pública ilgualtat,
per lAjuntament de Porreres i pel Consell Insular de Mallorca en els termes i

condicions que s'estable¡xen a la cláusula tercera d'aquest conveni.
A les convocatóries ia les concessions de subvencions s'ha de fer constar que les
ajudes són cofinangades pel Govern de les Illes Balears, pel Consell Insular de
Mallorca i per lAjuntament de Porreres.

Respecte a l'aportació de la Comunitat autónoma, d'acord amb el que disposa la
regla cinquena de l'art¡cle 205.3 b de la Llei 20/2006, i en la mesura en qué
concorren circumstáncies especials d'interés públic, aquesta-no s'ha de detreure
de l'import que, en concepte de fons de cooperació local, i d?cord amb els criteris
de repart¡ment del fons, correspon percebre a aquesta entitat local I'any 2021 .

2. D'acord amb el que d¡sposa l'article 205.5 de la Llei 2012006, les aportacions
económiques derivades d'aquest conveni de coHaboració, formal¡tzat a lempara
de la legislació de régim jurídic aplicable a les administracions públiques, resten
excloses de lámbit d'aplicació del Text refós de la llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Tercera
Obligacions de les parts

5
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1. UAdministració de la Comunitat Autónoma de les llles Balears, m¡tjansant la

Conselleria de Presidéncia, Funció Pública i Igualtat, es compromet a :

a) Tram¡tar el pagament a favor del Consell Insular de Mallorca de l'import de
39.797,68 euros (trenta-nou mil set-cents noranta-set euros amb se¡xanta-vuit
céntims), en el moment de la signatura d'aquest conveni, sense l'exigéncia prévia
de cap garantia.

2. LAjuntament de Porreres es compromet a tramitar el pagament a favor del
Consell Insular de Mallorca de la quantitat de 39.797,68 euros, amb cárrec als
seus pressuposts ¡en un termin¡ de 30 dies comptadors des de la s¡gnatura
d'aquest conveni, resultant que el total de les ajudes convocades directament pel
Consell Insular de Mallorca o m¡tjansant la Fundació Mallorca Turisme, abans del
31 de juliol de 2021, per aquesta f¡nal¡tat, ha de suposar un mínim del triple de
l'import que li hagi transferit el Govern, corresponent a lAjuntament de Porreres.

3. El Consell Insular de Mallorca es compromet a:
a) Destinar dels seus pressuposts una quantitat igual a l'import de les aportacions
prov¡nents de la Comunitat autónoma, per concedir subvencions per palliar les
pérdues produrdes en els sectors económics de lámbit territor¡al del municipi de
Porreres definides a la cláusula pr¡mera d'aquest conveni.

b) Convocar, directament o mitjansant la Fundació Mallorca Tur¡sme, i publicar en
el Butlletí Oficial de les llles Boleors, abans del 31 de juliol de 2021, una o váries
convocatóries de subvencions adregades als sectors econdmics afectats per les
restricc¡ons aprovades pel Govern en 2021 o que sigu¡n especialment afectats per
la pandémia de la COVID-19 destinades a paHiar la seva situació económica i

garant¡r el seu sosteniment, per l'import total de les aportacions de les tres parts
signants d'aquest conveni.
No obstant aix6, si el Consell Insular de Mallorca ho soH¡cita abans que f¡nalitz¡ el
term¡ni per convocar i publicar, les tres parts signants podran autoritzar prorrogar
dit term¡ni m¡tjansant una resolució dels órgans competents respectius, sense
necess¡tat de signar una addenda i sense perjud¡c¡ de les modificacions
pressupostáries que s¡gu¡n necessá ries.

c) Presentar davant la Conselleria de Presidéncia, Funció Pública ¡Igualtat idavant
lAjuntament de Porreres en el termini de cinc dies comptadors des del següent a

la publicació de la convgcatória en el Butlletí Ofic¡al de les llles Boleors, un certificat
de la convocatória o les convocatóries efectuades, directament o mitjansant la

Fundació Mallorca Tur¡sme, en el qual consti la data de publicació en el 8OI8,
l'objecte i l'import de la convocatória, desglossant el que correspongui a

l'aportació del Govern de les Illes Balears i la part finanqada per lAjuntament i pel
Consell Insular de Mallorca amb fons propis.
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d) Facil¡tar a lAdmin¡stració de la Comun¡tat Autdnoma de les llles Balears ¡a
lAjuntament de Porreres la informació relativa als expedients que requereixin. La

informació la podrá facilitar directament o m¡tjansant la Fundació Mallorca
Tur¡sme

e) Just¡ficar davant lAdministració de la Comun¡tat Autónoma de les Illes Balears i

a lAjuntament de Porreres el compliment de lbbjecte de la subvenció en la forma
que sespecifica en la cláusula quarta.

Quarta
Justificació

1. La justificació de l'execució de les actuacions objecte d'aquest conven¡, per part

del Consell Insular de Mallorca, s'ha de fer mitjansant l'expedició d'un certificat de

l'¡nteryentor o la ¡nterventora de la corporació que acrediti:
a) Que la quant¡tat lliurada per lAdministració autondmica, ¡ per lAjuntament per

aquest concepte s'ha dest¡nat íntegrament al finangament de l'objecte de la

subvenció.
b) Que, directament o mitjansant la Fundació Mallorca Turisme, s'han convocat
ajudes o subvencions, en l'ámbit terr¡tor¡al de lAjuntament de Porreres, per un

import igual o superior a la quantitat aportada per les tres parts signants d'aquest
conveni.
c) La convocatória o convocatóries resoltes, l'import de cada una d'elles iel seu

objecte, la reláció dels beneficiaris amb indicació de l'¡mport percebut per cada un
d'ells de les ajudes finangades, amb el desglossament de la part de la quant¡tat

subvencionada per cadascuna de les tres parts signants d'aquest conveni i data de
pagament de les subvencions.

2. Aquest certificat s'ha de presentar davant la Conselleria de Presidéncia, Funció
Pública i Igualtat i davant de lAjuntament de Porreres abans del 30 de novembre
de2022.
No obstant aixó, si el Consell Insular de Mallorca ho soH¡cita abans que finalitzi el

termini per presentar la justificació, les tres parts s¡gnants podran autor¡tzar
prorrogar dit term¡n¡ m¡tjansant una resolució dels órgans competents respectius,

sense necessitat de signar una addenda i sense perjudici de les modificacions
pressupostár¡es que siguin necessá ries.

3. Per realitzar aquest cert¡f¡cat, l'interventor o ¡nterventora del Consell Insular de
Mallorca es podrá basar en les dades que li aporti la Fundació Mallorca Turisme.

4. Les quant¡tats no justificades pel Consell Insular de Mallorca s'han de re¡ntegrar
a lAdmin¡strac¡ó autonómica d'acord amb l'arlicle 77 de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la Comun¡tat Autónoma de les Illes Balears, ia
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5. En el cas que el Consell Insular de Mallorca no pugui certificar que la
convocatór¡a d'ajuts pels sectors esmentats s'hagi dut a terme en el termini fixat,
o fent-ho no s'hagi realitzat en els termes prevists en la cláusula tercera, punt 3,

lletres o ¡ó d'aquest conveni, s'haurá de formalitzar el reintegrament al Govern i a
lAjuntament de Porreres de l'import que excedeixi del realment convocat, abans
del 31 de desembre de 2021 .

Cinquena
Vigéncia

Aquest conveni ha de desplegar els seus efectes des de la data de la signatura fins
que s'hagin complit les obligacions de les parts i, en tot cas, abans del 30 de
novembre de 2022. No obstant aixó, si el Consell Insular de Mallorca ho soHicita
abans que finalitzi el termin¡ per presentar la just¡ficac¡ó, les tres parts signants
podran autoritzar prorrogar dit term¡ni mitjansant una resolució dels órgans
competents respectius, sense necess¡tat de signar una addenda isense perjud¡ci
de les modificacions pressupostáries que siguin necessáries.

Sisena
Comissió de seguiment

D'acord amb l'article 49, apartat r, de la Llei 4O/2O15, d'1 d'octubre, de régim
jurídic del sector públic, es constituirá una comissió de seguiment que será el
mecanisme que haurá de resoldre els problemes d'interpretació iincompliment
que pugu¡ haver-hi respecte del present conven¡.

Conformaran aquesta comissió els membres següents:
Per part de Comun¡tat Autónoma de les Illes Balears:
- Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidéncia, Funció pública

Igualtat.
- Sr. Francesc Miralles Mascaró, director general de Relacions Institucionals
Cooperació Local.

Per part del Consell Insular de Mallorca:
- Sr. Josep Lluís Colom Martinez, conseller d'Hisenda i Funció Pública.
- Sr. Jaume Alzamora Riera, conseller de Promoció Económica i Desenvolupament
Local.

Per part de llAjuntament de Porreres.
- Franc¡sca Mora Veny, batlessa de lAjuntament de Porreres

Maria del Mar Estarellas Pascual, secretá ria-¡ntervento ra de lAjuntament de
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Setena
Extinció del conveni

1. Aquest conven¡ s'exting¡rá per haver transcorregut el termin¡ indicat en la

cláusula c¡nquena o per ¡ncórrer en causa de resolució, com ara, per l'acord
unánirne dels signants i per l'incompliment de les obligacions iels compromisos
assumits per algun dels signants.

Els efectes de la resolució són els que determina l'article 52 de la Llei 40/2015, d'1

d'octubre, de régim jurídic del sector públic.

2. En cas d'incompliment de les obligacions i els comprom¡sos assum¡ts per cada
una de les parts es procedirá tal com preveu l'article 51 .2 c de la Llei 40/2015.

Vu¡tena
Naturalesa i régim jurídic

Aquest conveni té naturalesa adm¡n¡strativa i, d'acord amb l'article 47.2 de la Llei

4012015, és un conveni interadm¡n¡strat¡u. En v¡rtut de l'article 6.1 de la Llei

912017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que se

transposen a lbrdenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i

del Consell 2014123/UE i 20141241UE, de 26 de febrer, resta exclós del seu ámbit
d'aplicació.

Les qüest¡ons l¡t¡g¡oses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació,
resolució ¡ efectes del conveni s'han de resoldre de mutu acord per les parts en el
marc de la comissió de seguiment prevista a la cláusula sisena d'aquest conven¡.
En cas contrar¡, les qüestions litigioses s'han de sotmetre al coneixement i decisió
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En tot alló que no preveu aquest conveni són aplicables la Llei 20/2006, el Decret
22/2005, de 4 de marg, de régim jurídic, criteris de distribució i funcionament del
fons de cooperació municipal, i la resta de normativa concordant.

Com a prova de conformitat, signem aquest conveni en tres exemplars.

Palma,27 d'a bril de 2021
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