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CONVENI ENTRE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (IMAS) I

L'AJUNTAMENT DE PALMA PER DUR A TERME UN PROJECTE DE SUPORT
PSICOSOCIAL I D'INTERVENCIOEN INFANCIA I FAMILIA EN SITUACIÓ DE RISC
PER A L’ANY 2017.

REUNITS
La Sra. Margalida Puigserver Servera, presidenta de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials
(IMAS), amb CIF Q0700448D i amb domicili al carrer del General Riera, núm. 67,
07010 de Palma.
El Sr. José Hila Vargas, batle de l'Ajuntament de Palma, amb CIF PO704000I, i amb
domicili a la plaça de Cort, 1 7001, de Palma.

ACTUEN

La primera, en nom i representació de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en
virtut del Decret d’organització de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 10 de
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), en representació de l’IMAS,
per les facultats que li confereix l'article 7. 2 fdels Estatuts de l'IMAS.

El segon, en la condició de batle de l'Ajuntament de Palma en virtut de l’Acord de
Plenari de 13 de juny de 2015.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitatjurídica per a aquest acte.

MANIFESTEN

Primer. El Consell de Mallorca te atribuïdes les competències en matèria de serveis
socials i assistència social per la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.
És responsable de la tramitació, resolució i seguiment de les ajudes a famílies amb
menors amb situació de risc social, susceptibles d’intervenció per la xarxa de serveis
socials comunitaris bàsics a Mallorca.

En virtut de l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei
Orgànica 1/2007,de 28 de febrer, són competències pròpies dels consells insulars les
funcions d’assistència social així com els serveis socials, l’atenció a persones
dependents i les polítiques d’atenció a les persones i col-lectius en situació de pobresa
o necessitat social entre d’altres, així com la tutela, l'acolliment i l'adopció de menors.
El Consell Insular assumeix en virtut de l'article 37 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears les funcions compreses a l’article 37 entre les que hi
figuren l’assistència tècnica i assessorament a ajuntaments i mancomunitats de
municipis, donar suport tècnic i professional als serveis socials comunitaris, concedir,
gestionar i tramitar les prestacions econòmiques incloses en les competències de
serveis socials, íd’aquelles que se'ls encomanin dins el marc de la planificació general
del Govern de les Illes Balears.

Els Ajuntaments assumeixen les competències en serveis socials determinades per la
Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears de la manera establerta en el Capítol
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l, Títol III de dita Llei, la Llei 17/2006 integral d'atenció i dels drets de la infància i

adolescència de les Illes Balears en el seu Cap. IV. Art 18 i Llei 26/2015 de
Modificacions del Sistema de Protecció a la infància i l'adolescència Cap. Ill art 12.1 i

art 17.

En especial, les que es refereixen a la detecció precoç i el suport de famílies amb
menors en situació de risc per garantir el seu benestar integral, mantenir la
convivència, i millorar les habilitats parentals.
La collaboració amb el servei competent de protecció de menors del Consell de
Mallorca en les mesures de Declaració de Risc i en la reunificació dels menors als
seus entorns familiars quan la convivència hagi quedat temporalmentsuspesa.

Segon. El Ple del Consell de Mallorca, per acord d'1 d'octubre de 2007, va aprovar el
canvi de denominació i la modificació dels Estatuts de l’Institut de Serveis Socials i

Esportius de Mallorca (ara Institut Mallorquí d'Afers Socials), per tal d’adaptar-los a la
nova estructura del Consell de Mallorca (BOIB núm. 156 de 18 d’octubre de 2007).
L'article 2.1 dels Estatuts disposa que l’IMAS té per objecte l’exercici, en forma directa
i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de
Mallorca en matèria de serveis socials i menors (BOIB núm.140 de 5 de novembre de
2016).

Tercer. Que l’Institut Mallorquí d'Afers Socials i l'Ajuntament de Palma volen mantenir
una relació de col-laboració en matèria de serveis socials i, entre les matèries objecte
de col-laboració hi figuren l’atenció als menors i a la família en situació de risc.

Quart. Que ambdues parts manifesten la seva voluntat de signar un conveni per la
subvenció d'un PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL l D'INTERVENCIÓ EN
INFÀNCIAI FAMÍLIA EN SITUACIÓ DE RISC que es desenvoluparà en 2017, amb
l'objectiu de que es puguin destinar recursos a la contractació de professionals
psicòlegs que treballaran en xarxa amb els equips dels altres professionals dels
serveis socials comunitaris i amb el Servei de Protecció en:
- la prevenció del risc en infants i adolescents
- intervenció en situacions de crisi familiar amb risc de patiment pels infants
- la millora de la competència ide les habilitats parentals
- la millora de la inserció social, i la integració laboral o dins l'àmbit escolar.
- el suport general a les famílies en el compliment dels Plans de Treball signats amb el
Servei de Protecció de Menors en el marc de la normativa vigent (BOE 180, de
29/07/2015), dins del programa de preservació familiar o després d'un període
d'interrupció de la convivència amb el nucli familiar.
- situacions de retorn dels menors amb les famílies després que n'hagin estat separats
temporalment.
-a|tres situacions de risc relacionades amb desajust de la convivència o deteriorament
de les relacions familiars.

Tot d'acord al text del projecte presentat per l'ajuntament (MOD. 2)
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES:

1. Objecte
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L'objecte d'aquest conveni específic és regular la collaboració entre l'lMAS i

l'ajuntament de Palma dins l'àmbit dels serveis socials, pel desenvolupament del
PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL | D'INTERVENCIÓ EN lNFÀNCIA | FAMÍLIA
EN SITUACIÓ DE RISC que es duu a terme en aquest municipi.
El projecte es durà a terme d'acord al document que presenta l'ajuntament segons el
MOD 2 de projecte.

2. Àmbit territorial

L’àmbit territorial de les actuacions vinculades a aquest conveni específic és el
municipi de Palma.

3. Obligacions de les parts

L’lMAS assumeix les següents obligacions:

- Aportar la subvenció de cent setanta-tres mil sis-cents quaranta—cinc euros amb
seixanta—quatre cèntims (173.645,64 €); per la realització del PROJECTE DE
SUPORT PSICOSOCIAL l D'INTERVENCIÓ EN INFANCIAI FAMILIA EN SITUACIÓ
DE RISC que es desenvoluparà en aquest territori i d'acord al projecte presentat.
D'acord amb el previst a l'annex a les bases d’execució del pressupost de l'IMAS
corresponents a l'exercici 2017, l'IMAS. Una vegada signat el conveni i prèvia
presentació dels MOD. 1 i2 degudament emplenats, l'lMAS abonarà a l'ajuntament en
concepte de bestreta, l'import del 100 % de la subvenció concedida, prèvia acreditació
de que l'ajuntament està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.

- Fer un seguiment del desenvolupament d'aquest projecte i avaluar la seva incidència
en funció del seu àmbit competencial.
- Col-laborar amb els professionals dels equips municipals dels Serveis Socials
Comunitaris Bàsics pel millor desenvolupament del PROJECTE DE SUPORT
PSICOSOCIAL l D'INTERVENCIÓ EN INFÀNCIAI FAMÍLlA EN SITUACIÓ DE RISC

L'Ajuntament de Palma assumeix les següents obligacions:

- Presentar en el registre general de l'lMASel contingut del PROJECTE DE SUPORT
PSICOSOCIAL l D'INTERVENCIÓ EN lNFANClAI FAMILIA EN SITUACIÓ DE RISC
segons el MOD 2 establert, i i la sol-licitud de la subvenció corresponent segons el
MOD. 1.
- Desenvolupar aquest projecte d'acord a les condicions establertes en el present
conveni i el contingut del document presentat a l'lMAS (MOD 2) tot dins del seu àmbit
d’actuació.
— Acreditar davant l’lMAS la realització objecte del conveni, amb el lliurament de la
MEMORIA ANUAL del PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL l D'INTERVENCIÓ
EN INFÀNCIAI FAMÍLIA EN SITUACIÓ DE RISC , segons el MODEL 4, especificant
el cost total que ha tingut el projecte i el detall de la despesa efectuada, aquesta
documentaciós'haurà de presentar abans de dia 31 de gener de 2018.
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- Aportar el certificat de l’interventor o secretari del total de la subvenció com a màxim
el dia 31 de gener de 2018, segons el MODEL 3. Cal notificar qualsevol modificació
que es produeixi.
- Col-laborar amb els professionals dels equips de l'lMAS (Secció de Suport Tècnic
Municipal, i Servei de Protecció de Menors), pel millor desenvolupament del
PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL l D'INTERVENCIÓ EN lNFÀNClAl FAMÍLIA
EN SITUACIÓ DE RISC.

Lliurar tota la informació que sigui requerida per realitzar un seguiment adequat de
l’ajut.

Comunicar, si escau, a l'lMAS, l’obtenció d'ajudes per a la mateixa finalitat no previstes
en el moment de sol-licitar l’ajut.

Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a terme
tant l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, com el Tribunal de Comptes o la Sindicatura de
Comptes.

Quan es faci publicitat de les activitats finançades per l’lMAS a Mallorca o qualsevol
territori de parla catalana, es farà ús com a mínim, de la llengua catalana. En cas
d’utilitzar-se diverses llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència. Es farà
constar el patrocini de l’lMAS en les activitats conveniades.

L’IMAS podrà modificar l’acord de concessió de l’ajut en cas d'alteració de les
condicions o d'obtenció d’altres ajudes concurrents que no figurin a la documentació
presentada, aixi com exigir-ne el reintegramenten cas d'incompliment.

4. Aportació econòmica i pagament

L’Institut Mallorquí d'Afers Socials aportarà a l'ajuntament l’import que
correspongui al 100% de les despeses del projecte executat PROJECTE DE SUPORT
PSlCOSOCIAL | D'INTERVENCIÓ EN INFÀNClAl FAMÍLIA EN SlTUAClÓ DE RISC ,
fins al màxim de cent setanta-tres mil sis-cents quaranta-cinc euros amb seixanta-
quatre cèntims ( 173.645,64 €), del vigent pressupost de l'lMAS.

En qualsevol cas les despeses s'han d’haver efectuat dins el període que va
del dia 1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017.

Aquesta dotació no exclou que, si ho consideren convenient, tant el municipi com
l'entitat que desenvoluparà les accions, puguin realitzar una aportació econòmica o
sol-licitar finançamenta altres institucions.

Es tramitarà el pagament del 100% de l'import de la subvenció, en concepte de
bestreta, una vegada s'hagi firmat el conveni i presentats els MOD 1 i MOD 2
degudament complimentats, i previ informe de l'Area gestora en relació a la
conformitat d'aquests models, sense ser necessari presentar aval.

5. Despeses i justificació

C/ GeneralRiera, 67 07010 A Palma de Mallorca 4
Telèfon: 971-7633257 FAX: 971-76l952



%%

Consell de %
iu A Mallorca Ajuntament de Fatma

% Departament de Benestar
i Drets Socials
Institut Mallorqlil d'Afers Socials

A la signatura d'aquest conveni, l'ajuntament haurà d'haver presentat els MOD. 1

(sol-licitud de subvenció i de signatura de conveni), i el MOD. 2 (redacció MODEL del
projecte), degudament emplenats.

Com a màxim el dia 31 de gener de 2018, l'ajuntament haurà d'haver presentat una
MEMORIA de l'execució del projecte segons el MOD. 4.

L'ajuntament haurà de justificar com a màxim el dia 31 de gener de 2018 a la Direcció
Insular d'inclusió Social de l’lMAS, l'efectiva realització de les activitats pactades així
com el cost de les mateixes mitjançant l’aportació d'un certificat del Secretari/a o
lnterventor/a (MOD.3). Aquesta despesa s'ha de realitzar d'acord al que diu el MOD 2
de projecte, i en la memòria final haurà de figurar el pressupost detallat per partides.
Detallant a més, el període en que s’han realitzat aquestes activitats, aixi com la
quantitat total de la despesa realitzada segons el MOD. 3 En cas d’haver rebut altres
ajudes pel mateix concepte, s'haurà de fer constar.

La presentació incorrecta de la documentació haurà de ser esmenada d'acord a les
indicacions de l’lMAS, en compliment de la normativa vigent en aquesta matèria.

En el cas que les despeses justificades siguin per un import inferior a la bestreta
realitzada, es donarà perjustificada la bestreta parcialment per l'import justificat.
6. Seguiment i avaluació

El seguiment i l’avaluació de les actuacions objecte d'aquest Conveni es realitzarà a
través dels representants de les parts integrants de la Comissió Mixta constituïda als
efectes d’aquest conveni que serà l'encarregada de resoldre, de comú acord, les
diferències que poden sorgir en l'apiicació/interpretació d’aquest conveni. Aquesta
comissió estarà formada per dos membres de l’lMAS i un de l'ajuntament, i es reunirà a
petició expressa d'una de les parts en el termini d’un mes des de la sol-licitud. La
Comissió pot sol-licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes
específics del Conveni

7. Vigència

Es confereix a aquest conveni eficàcia retroactiva des del dia 1 de gener de 2017 i

tindrà una durada fins a 31 de gener de 2018 sense perjudici que determinades
obligacions assumides perles parts hagin de complir—seamb posterioritat.

8. Resolució

Aquest conveni s’extingirà per expiració del temps convingut, i podrà rescindir-se per
qualsevol de les parts mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que ha de ser comunicada
a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les següents
causes:

Ei mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
conveni.
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9. CompetènciaJurisdlccional

Les parts es comprometen a intentar resoldre de comú acord, les diferències que
poden sorgir en l’aplicació i/o interpretació d’aquest Conveni. En tot cas, les
discrepàncies que, eventualment, se’n puguin derivar, s’han de sotmetre a l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.

En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en tots els punts
acordats, en dos exemplars i a un sol efecte.

Palma, 05 d'abril de 2017

La presideráe l’lntitu Mal ' El batle de e de Palma
d Afers, Socials
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