Servei de Joventut i Participació
FIRMADO POR

Expediente 744197H

L'ÒRGAN RESOLUTORI
JAUME ALZAMORA RIERA
29/06/2021 11:43

NIF: S0711002F

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT D’ESPORLES PER ACTUACIONS RELATIVES A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER DUR A TERME PROJECTES DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA PER A L’ANY 2021
Parts
Jaume Alzamora Riera, conseller executiu del Departament de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb CIF
S0711002F, domicili al carrer del General Riera núm.111 de Palma i codi postal
07010.
Maria Ramon Salas batlessa de l’Ajuntament d’Esporles amb CIF P0702000A,
domicili a plaça de l’Ajuntament, núm. 1, del municipi d’Esporles i codi postal
07190.
Actuen
El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca, en virtut de l’article
1.d del Decret de la Presidència de 9 de desembre de 2019, pel qual es
determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 167, de 12 de
desembre de 2019).
El segon o segona, en la condició de batle/batlessa de l’Ajuntament d’Esporles
en virtut de l’Acord de plenari de 15 de juny de 2019.
Antecedents
1. El conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local va aprovar la convocatòria de subvencions per dur a
terme projectes de participació ciutadana i d’acció voluntària per a l’any 2021,
per resolució de 4 de febrer de 2021.
2. En el marc d'aquesta convocatòria, es va concedir a l’ Ajuntament d’Esporles
una subvenció per import de 1.815 euros per dur a terme el projecte Procés
participatiu del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal d’Esporles.
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3. El Consell Executiu del Consell de Mallorca, mitjançant acord de dia 9 de
juny de 2021, aprovà aquest model de conveni a subscriure amb totes les
entitats locals per dur a terme projectes de participació ciutadana per a l’any
2021.
4. L’ Ajuntament d’Esporles , mitjançant decret de batlia (l’òrgan competent) de
dia 1 de juny de 2021, va aprovar el text d’aquest conveni.
5. La disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del
Consell de Mallorca, aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017) i modificada per acord del Ple de 14
de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de 2018) diu:
«En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell de
Mallorca i els organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a
altres administracions públiques, la subvenció es pot justificar a través d'un
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6. En el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, la
naturalesa d’aquest conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de
les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció abans
esmentada concedida pel Consell de Mallorca a l’Ajuntament d’Esporles.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents
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Clàusules
1. 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 l’Ajuntament d’Esporles en el marc de la
convocatòria de subvencions per dur a terme projectes de participació
ciutadana i d’acció voluntària per a l’any 2021.
2. L’Ajuntament d’Esporles ha rebut la subvenció per dur a terme el projecte
Procés participatiu del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal d’Esporles.
3. L’Ajuntament d’Esporles, com a beneficiari de la subvenció, es compromet a
complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes en la convocatòria,
tant les de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i molt especialment a dur
a terme les actuacions subvencionades i presentar la justificació de les
despeses al Consell de Mallorca fins al dia 30 juny de 2021 o, en el cas que la
concessió de les subvencions fos en data posterior, en el termini de deu dies
comptadors des de l’endemà de la notificació de la concessió de la subvenció.
4. Per a la justificació de les actuacions subvencionades, i d’acord amb la
disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de subvencions
del Consell de Mallorca, l’Ajuntament d’Esporles presentarà la documentació
següent:
a) Memòria tècnica de les actuacions fetes en matèria de participació
ciutadana.
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certificat emès pel titular de l'òrgan que l'ha percebuda, pel qual s'acrediti la
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció, i també a
través de l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer
equivalent, de l'entitat beneficiària pel qual acredita la veracitat i la regularitat
de la documentació justificativa de la subvenció.»

b) Certificat emès pel secretari o secretària de la corporació, amb el vistiplau
del batle o batlessa, que acrediti que s’ha fet l’activitat i s’ha complert la finalitat
de la subvenció.
c) Informe emès per l’interventor o interventora de la corporació que acrediti la
veracitat de la documentació justificativa de la subvenció.
5. Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una
vegada fets els pagaments de la subvenció a l’Ajuntament d’Esporles.
Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni.
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Per l’Ajuntament d’Esporles
El batle o la batlessa
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Pel Consell de Mallorca
El conseller executiu
de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local
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