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CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS
SOCIALS | L'AJUNTAMENT DE PALMA PER AL FINANçAMENT DELS
SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS PER A L’ANY 2018

REUNITS

D'una part, la Sra. Margalida Puígserver Servera, presidenta de l'Institut Mallorqul d’Afers Socials (IMAS),
amb CIF QO700448D i amb domicili al carrer del General Riera, núm. 67, 07010 de Palma.

| de l'altra, el Sr. Antoni Noguera Ortega, batle de l'Ajuntament de Palma, amb CIF PO704000I, i amb
domicili a la plaça de Cort, 1, 07001 de Palma.

ACTUEN

La primera, en nom i representació de l'institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS) en virtut del Decret
d’organitzacióde 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 I’lMAS, per les facultats que li confereix l’article 7. 2 fdels Estatuts de
l'IMAS.

El segon, en la seva condició de batle de l'Ajuntamentde Palma en virtut de l'Acord de Plenari de 30 de juny
de 2017.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte, i als efectes

MANIFESTEN

Que l'institut Mallorquí d’Afers Socials (lMAS) és un organisme autònom creat i dependent del
Consell de Mallorca, i té com a objecte fonamental, d’acord amb els seus estatuts, exercir de forma
directa i descentralitzada les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en
matèria de serveis socials i menors.

II. El Consell Insular, en virtut de l’article 37 de la Llei 4/2009 d'11 de juny, de Serveis Socials de les
illes Balears, estableix que els consells són competents per facilitar l’assistència tècnica i

assessorament als ajuntaments i les mancomunitats de municipis, per concedir, gestionar i tramitar
les prestacions econòmiques incloses en les competències pròpies en matèria de serveis socials.

lII. Els Ajuntaments assumeixen les competències en serveis socials determinades a l'article 38 de la
Llei 4/2009 de serveis socials de les illes Balears de la manera establerta en el Capitol l, Titol III de
dita Llei, aixi com, a l’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears.
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IV. L’lMAS té subscrit un conveni amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació pel finançament
de les prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics de l'illa de Mallorca per a I’anualitat 2018.

Atès que ambdues entitats estan interessades en la col-laboració en matèria de gestió dels programes delsserveis socials comunitaris bàsics, d’acord amb la valoració positiva dels anys anteriors, i per tal d’optimitzarels seus recursos, acorden formalitzar aquest conveni conformement a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

Aquest conveni té per objecte establir el marc de collaboració entre l'institut Mallorquí d'Afers Socials i

l'Ajuntament de Palma, per a la prestació dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2018.

SEGONA. FINALITAT I CONTINGUT.

Les finalitats principals d’aquest conveni són:

I. Mantenir i desenvolupar una xarxa de serveis socials comunitaris bàsics gestionada perI'ajuntament/mancomunitat, i facilitar suport en el desenvolupament de les competències que els
atribueixen tant la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, com la Llei
4l2009, d’11 de juny, de serveis socials de les illes Balears i la resta de normativa aplicable.

|l. Garantir un nivell mlnim de prestacions homogènies a totes les persones dins del territori de l'illa,
independentment del municipi on visquin. Dites prestacions venen recollides en el Pla de
Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 2018 que es va aprovar en la Conferencia
Sectorial de Serveis Socials de les Illes Balears de 25 d'octubre de 2017.

Els serveis finançats mitjançant aquest conveni es prestaran gestionats pels ajuntament/mancomunitat els
),/«-q als en són titulars, i amb el suport de I'IMAS, amb el contingut i els criteris que s'estableixen en el Pla de/ inançament acordat en la Conferència Sectorial de Serveis Socials de les Illes Balears de 25 d’octubre de

017 i aprovat en el Consell de Govern de 10 de novembre de 2017, que recull la definició i els contingutsles

Prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics:
. Servei d'informació, valoració, assessorament, intervenció iderivació.. Servei d'ajuda domicili (SAD social).
. Servei de teleassistència/teleaIarma.. Servei d'allotjament alternatiu.. Servei de mediació intercultural.
. Domiciliació i empadronament.

__. Prestacions econòmiques per a la bertura de les nec sitáÉ bàsiques previstes a l’article 22 de la
Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis so ials.
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Programes comunitaris
Programes/projectes d'atenció col-lectiva que cerquen influir en les dinàmiques socials d'un territori
determinat per aprofitar—les, per facilitar la producció de canvis i per potenciar-Ies. Les accions s'adrecen a
grups o col-lectius de persones que tenen una necessitat comuna. Es poden dur a terme de manera
conjunta, o no, amb altres serveis i amb el mateix col-lectiu implicat. Hi ha la tipologia següent de projectes
d'accions comunitàries:
. Accions informatives i de sensibilització:
. Accions de suport a grups socials i col-lectius:
. Accions de suport a iniciatives vei'nals i col-lectives d’un territori.

TERCER. ÀMBIT TERRITORIAL.
L'àmbit territorial de les actuacions vinculades a aquest conveni és el municipi de Palma.

QUART. OBLIGACIONS DE LES PARTS.

4.1. Ambdues parts es comprometen amb caràcter general a executar les activitats objecte d’aquest conveni
de conformitatamb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

4.2. L'Ajuntamentde Palma es compromet a:

4.2.1.0bligacions generals
a) Desenvolupar i executar, dins del seu àmbit territorial i d'acord amb les condicions establertes

en el present conveni, les actuacions i prestacions descrites a la clàusula segona.

b) Acreditar, davant l’lMAS. la realització d'aquestes actuacions objecte del conveni i presentar
la documentació justificativa corresponent d'acord amb les condicions que es detallen en el
present conveni.

Col-laborar amb els professionals dels equips de l'lMAS amb la finalitat d'assolir un millor
desenvolupament de les activitats previstes en el marc del present conveni.

Lliurar a l'lMAS tota la informació que li sigui requerida en relació a l'execució del conveni aixi
com esmenar la documentació d'acord amb les indicacions de l'lMAS.

Tenir arxivats i a disposició de l'lMAS tots els documents originals justificatius del compliment
de les determinacions que s'estableixen en aquest conveni. Aquests documents es
conservaran per un període no inferior als 6 anys.

Comunicar a l’lMAS l'obt nció, si escau, de qualsevol ajut econòmic per a la mateixa finalitat
que no s'hagi declarat prè iament. ”
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g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació,verificació i control financer que pugui dur a
terme tant l'lMAS, com el Tribunal de Comptes o la Sindicatura de Comptes.

h) Fer ús, com a mínim, de la llengua catalana, quan faci publicitat de les activitats derivades
d'aquest conveni a Mallorca 0 a qualsevol territori de parla catalana. Cas d'utilitzar diverses
llengües, la catalana tindrà el tractament de preferència.

4.2.2.0bligacions de finançament
L'Ajuntament de Palma, pel cofinançament dels serveis socials comunitaris bàsics municipals,
aportarà com a minim la quantitat de un milió quatre-cents noranta-tres mil vuit—cents dos euros
(1.493.802,00 €) pel desenvolupament de les prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics
en 2018.

4.2.3.0bligacions de presentació de documentació
Presentar a l'lMAS el document genèric de sol-licitud MOD1 i el MOD. 2 signat pel
secretari/interventor (previsió de despesa), . Aquests documents s'hauran d'haver presentat en el
registre general de I'lMAS en paper i degudament emplenats, i també s'hauran d'enviar els
mateixos documents en format d'arxiu de full de càlcul al correu electrònic de la secció de suport
tècnic municipal de l'lMAS. En el MOD. 2 haurà de quedar reflectit que l'ajuntament/mancomunitat
te prevista una despesa que compleix amb la clàusula cinquena pel cofinançament dels serveis
socials comunitaris bàsics municipals.

4.2.4.0b|igacions de la prestació dels serveis
a) Dur a terme l'activitat objecte de finançament d'acord amb les condicions establertes, i

presentar els documents en el termini i forma prevista i d’acord al text del Pla de Finançament
dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 2018.

Equiparar les figures professionals que formen part dels serveis socials comunitaris bàsics als
nivells i les ràtios que estableix el Decret 48/2011 i acordats en Conferència Sectorial de dia
25 d’octubrede 2017, abans del 30 de setembre de 2018. Aquesta equiparació esta vinculada
al finançament que rebran per part de l'lMAS.

Aplicar les ràtios de professionals i els criteris per a la determinació del cost dels programes
recollits en els articles 10 i 13 del Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els
principis generals i les directrius de coordinació dels servei socials comunitaris bàsics, i

establerts com a tram fix en el Pla de Finançament 2018. Correspon a
l'ajuntament/mancomunitat cofinançar aquest cost amb la seva aportació pressupostària.

L'aplicació d'aquesta norma 'va, estableix que la dotació mínima de professionals adscrits a
Ia/Ies UTS dels serveis socials comm' . '

. Dotació de Treballado . .”
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hrs.).

. Dotació d’Educador/a Social: 53,73 de jornada (sobre una jornada completa de 37,5
hrs.).

. Dotació d'Auxiliar d'Administració: 40,29 de jornada (sobre una jornada completa de
37,5 hrs.).

Els professionals d'ajuda a domicili (SAD social) s'hauran de determinar d'acord a la intensitat
del servei. S'estableix un mínim de 15 hores mensuals del servei.

Els professionals abans esmentats podran ser de contractació directa per part de
l'ajuntament/mancomunitat o bé de contractació externa mitjançant un contracte per a la

prestació d'aquests sen/eis. En qualsevol cas l'ajuntament es compromet a assegurar la
gestió i prestació d'aquests serveis socials comunitaris bàsics.

d) Fer les gestions necessàries per tal de millorar les habilitats competencials dels professionals
dels serveis socials comunitaris bàsics, permetent al seu cas, l'assistència dels professionals
adscrits a les activitats formatives que ofereixi l'lMAS dins dels seu Pla de Formació 2018.

e) Lliurar a l'lMAS tota la informació que sigui requerida per realitzar un seguiment adequatdels
programes desenvolupats.

f) Informar expressament a l’lMAS de totes les dades corresponents a la gestió d'aquest
conveni, en els terminis que s'indiquin, aixi com facilitar tota la informació que li sigui
requerida.

.Obligacionsd'Informació i difusió
a) Fer constar el patrocini i suport de I'lMAS en tota la documentació generada en el marc de les

activitats objecte del present conveni, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres
elements de difusió utilitzats per donar—les a conèixer, aixi com als llibres, vldeos, programes
informàtics, espaisweb o qualsevol altre mitjà de difusió utilitzat.

b) Penjar a l’entrada de les oficines dels serveis socials municipals una placa identificativa que
aportarà la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, en la que figurarà el cofinançament de les
diferents administracions e el «Sistema Públic de Serveis Socials Comunitaris Bàsics».

Conselleria - - erveis Socials i Cooperació i del Consell dea . . net de Premsa a qualsevol acte de difusió a mitjans de
vi.-’ment/mancomunítat en relació a la gestió dels fons objecte

c) Comunicar i convocar a l.,

Mallorca/IMAS, a través - '
comunicació que r-
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d'aquest conveni.

4.2.6.0bligacions referents al sistema d'informacióde les persones usuàries dels serveis socials
municipals
a)

b)

C)

Introduir amb caràcter obligatori en l'aplicació del sistema d'informació dels serveis socials
que utilitza l'ajuntament, les dades corresponents a les persones usuàries dels serveis socials
i a la gestió de les prestacions abans esmentades. Aquesta informació s'haurà de mantenir
actualitzada durant tot el període 2018.

Registrar amb caràcter obligatori les dades corresponents a les persones usuàries dels
serveis socials comunitaris bàsics i les dades de la intervenció social duta a terme amb
cadascuna d'elles, com a minim les que figuren a l’annex “Variables del sistema informatiu”
del Decret 48/2011, de 13 maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de
coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics. Abans del 15 de gener de 2019, hauran
d'estar introduïdes i actualitzades totes les dades corresponents al període 2018.

Actualitzar, a 15 de desembre de 2019, les dades relatives al periode 2018 en el sistema
informatiu de serveis socials que utilitzi l'ajuntament/mancomunitat (HSI si es el cas), perquè
faci possible la seva explotació i enviament a la Conselleria de Serveis Socials.

4.3. L'IMAS es compromet a:
4.3.1.0bligacions de finançament

L'Institut Mallorqul d’Afers Socials aportarà a l'Ajuntament de Palma per a l'any 2018, la quantitat
de tres milions vuit—cents vuitanta mil quatre-cents vuitanta euros amb seixanta-dos cèntims
(3.880.480,62 €) en concepte de finançament de les prestacions dels serveis socials comunitaris
bàsics en 2018, que es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 30.23143.46201 del vigent
pressupost de despeses de 2018 de I'lMAS. D'aquesta quantitat l'IMAS ha rebut del Govern la
quantitat de tres milions set—cents setanta-tres mil cent vuitanta-tres euros amb trenta—cinc
cèntims (3.773.183,35 €).

4.3.2.0bligacions de suport a la prestació dels serveis
a)

b)

General Riera, 67 - 070 ?

t. 971 763 325
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Donar suport, assistència tècnica als professionals dels equips municipals per contribuir a un
òptim desplegament de les actuacions objecte del present conveni. En aquesta linia, l’IMAS
podrà convocar reunions de seguiment i coordinació i organitzar accions formatives.

Comprovar el compliment dels ràtios de = . essionals recollits en els articles 10 i 13 del
Decret 48/2011, de 13 de maig, p- ual es regulen els principis generals i les directrius de
coordinació dels se ' : comunitaris bàsics, i establerts com a tram fix en el Pla de
Finançament2018.
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CINQUENA. EXECUCIÓ
Les prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2018 objecte d'aquest conveni, s'hauran
de dur a terme entre I'1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

SISENA. VIGÉNCIA DEL CONVENI.
Aquest conveni és vigent retroactivament des de I'1 gener de 2018 fins al 31 de gener de 2019.

SETENA. MECANISMES DE SEGUIMENT.

7.1 El seguiment i l’avaluació del desplegament d’aquest conveni, aixi com la resolució de les incidències
que les parts detectin, s’articularà a partir de reunions de coordinació de caràcter tècnic promogudes
a instàncies de qualsevol de les dues parts.

A més d’aquestes reunions a escala tècnica, es podrà constituir, a instàncies de les parts, una
Comissió Mixta formada per un representant de cadascuna de les entitats, que vetlli pel compliment
dels compromisos objecte del present conveni i n’avaluï el seu funcionament. Una vegada
constituïda, aquesta Comissió es reunirà a instàncies de qualsevol de les dues parts i, com a mínim,
una vegada a l'any.

7.2 La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució d'aquest
conveni, hauran de solucionar—se en primera instància per mutu acord de les parts expressat en el si
de la Comissió Mixta. En el supòsit què les discrepàncies es mantinguin l’IMAS es reserva la facultat
d'interpretar les seves clàusules.

7.3 L'IMAS, a més, podrà sol-licitar informació complementaria als equips tècnics municipals, aixl com per
contribuir a un òptim desplegament de les actuacions objecte d’aquest conveni.

VUITENA. DESPESES ELEGIBLES

es despeses elegibles en el marc del present conveni són les que es detallen als annexos de justificació
OD 3 i MOD 4.

OVENA. JUSTIFICACIÓ

L’entitat local de Palma haurà de justificar les despeses elegibles corresponents a les actuacions
desenvolupades dins del període d'execució previst i en el marc d’aquest conveni d'acord amb els següents
erminis i condicions:

. Com a màxim el 31 de gener d = 2019, I’ajuntame - . rà de presentar degudament complimentats el
MOD.3 de justificació de despesa ignat pe -cretari/interventor, i els MOD. 4 i 5, aquest últim signat
pel tècnic responsable, corre - .

Aquests documents ta ,

d'enviar
en format d'arxiu de full de

General Riera, 67 - 070 0 -' .
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càlcul al correu electrònic de la secció de suport tècnic municipal de I'lMAS.

En el MOD. 3 («Fonts de finançament») haurà de quedar reflectit que l'ajuntament compleix amb la
clàusula cinquena pel cofinançament dels serveis socials comunitaris bàsics municipals.

. La no presentació dels documents esmentats en el termini previst, suposa la renúncia a la totalitat de
la subvenció concedida, i en el seu cas, generarà el corresponent expedient de reintegrament de
pagament.

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

. En qualsevol cas les despeses justificades s'han d'haver efectuat entre I'1 de gener i el 31 de
desembre de 2018, i cal notificar qualsevol modificació que es produeixi.

. Si a l'entrega de la documentació justificativa, l'Ajuntament comunica (al MOD. 3) que a data 30 de
setembre de 2018 «M comptava amb la dotació mínima de professionals que figura en aquest
conveni i annexes, haurà d'informar en la graella corresponent les ràtios reals assolides en aquesta
data. En aquest cas, s'iniciarà d'ofici un expedient de reintegrament de la bestreta que s'indica a la
clàusula següent, per la part proporcional de la diferència entre les ràtios fixades anteriorment i les
realment assolides per I'Ajuntament/Mancomunitat.El cost del reintegrament es fixarà a partir del cost
laboral brut anual subvencionat al conveni que pel Treballador/a Social i Educador/a Social es de
35.000,00 €, i per I'Auxiliar d'Administració, 25.000,00 €, a més dels interessos de demora d'acord amb
procediment establert a la clàusula referent als reintegraments del present conveni.

ONZENA. PAGAMENT
1 .1. D'acord amb el previst a l'annex a les bases d'execució del pressupost de I'lMAS corresponents a

l'exercici 2018, una vegada signat el conveni, presentatsels models anteriors i previ informe de l'àrea
gestora en relació a la conformitatd'aquestsmodels, I’lMAS abonarà en concepte de bestreta el

100% de l'import atorgat. Tot prèvia comprovació que l'ajuntament/mancomunitat es troba al corrent
de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i amb el Consell de Mallorca i I'lMAS.

112. Si la quantia final certificada a la justificació sigui IGUAL o SUPERIOR al total de la bestreta concedida,
l'IMAS resoldrà, previ informe d l'Àrea gestora en relació a la conformitatde la documentació
d'avaluació presentada, deixarà erjustificada sír/eta concedida i donarà per complert el
conveni entre l’lMAS i l'A'

General Riera, 67 - 070 Palma
t. 971 763 325
www,imasma|lorc .net

Bde 12



' lMAS
Departament de Benestar i Drets Socials Ajuntament

11.3. Si la quantia certificada a la justificació, es lNFERlOR al total de la bestreta concedida, I'lMAS iniciarà
d'ofici un expedient de reintegrament per la diferència entre l'import total dei conveni i la quantitat
total justificada.

DOTZENA. MESURESDE GARANTIA
L'ens local quedarà exonerat de la presentació d'avals o garanties del pagament de l'aportació econòmica
de l’lMAS, en atenció a la seva naturalesa.

TRETZENA. COMPTABILITAT AMB ALTRES AJUTS.
L'aportació econòmica de l'IMAS en el marc del present conveni sera compatible amb qualsevol altre ajut
concedida per part d'altres administracions o d'altres ens públics o privats. Tanmateix, l'import total de les
ajudes rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les activitats a desenvolupar.

L’ens local haurà de comunicar a l’lMAS la petició ilo obtenció de qualsevol ajuda econòmica pública o
privada concurrent que no s'hagi declarat prèviament. Cas d’obtenir altres ajudes concurrents amb l'objecte
del present conveni, l'lMAS podrà modificar i reduir la seva aportació econòmica.

CATORZENA. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT

14.1. Es procedirà a la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, al reintegrament de les
quantitats abonades anticipadament en excés per l'lMAS, sens perjudici de les causes de
reintegrament previstes a l'article 56 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca
(BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), en els supòsits següents:

. Manca de justificació o justificació insuñcient o incorrecta dels imports corresponents a les
quantitats avançades per I'lMAS, una vegada esgotat el termini per a la justificació final de despeses.
. Incompliment total o parcial, per part de l'ens local, de les obligacions previstes al present conveni,
en especial pel que fa referència a les obligacions relatives a les prestacions dels serveis o als
terminis de justificació.

14.2. En el supòsit que, d'acord amb l’apartat anterior, procedeixi el reintegrament total o parcial de les
quantitats abonades anticipadament, també s'exigiran els interessos de demora corresponents des
del moment del pagament de l’aportació econòmica fins a la data en que s’acordi la procedència
d'aquest reintegrament.

143. El procediment aplicable p r acordar aquest reintegrapent serà el previst a l'article 57 de la
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l’import de l’ajut a reintegrarjuntament amb la liquidació dels interessos de demora. Aquesta resolució
exhaurirà la via administrativa.

QUINZENA. EXTINCIÓ lCAUSES DE RESOLUCIÓ

151 El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer
en causa de resolució.

152 Són causes de resolució d'aquest Conveni:

- El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s'hagi acordat la pròrroga d'aquest.
. Per mutu acord d’ambdues parts.
. L'incompliment total o parcial de les obligacions i compromisos assumits per qualsevol de les
parts i l'incompliment de les disposicions legals d’aplicació en el marc normatiu vigent.
. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
. Per qualsevol altra causa que legalment procedeixi.

15.3 La part que pretengui resoldre el present conveni sobre la base d'un incompliment, haurà de posar—ho
en coneixement de l’altra part per escrit en el termini d'un mes indicant la causa de la resolució.

QUINZENA.- MODIFICACIONS

No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les actualitzacions que, diferents de les
previstes i en compliment de la normativa aplicable, hagin de dur a terme qualsevol de les dues parts en
complimentde la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan substancials que exigissin
la formalització d'un nou conveni.

SETZENA.- RESPONSABILITAT/ 6.1 La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquestconveni correspon exclusivament a l’ens executormaterial de les actuacions.

162 Cadascuna de les parts serà responsable del danys i perjudicis que pogués derivar de l’incompliment de les
obligacions que assumeixe en el marc d’aquest conveni. Així mateix, l'incompliment d'aquestes
obligacions originarà les resp sabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la resolució del
conveni, la revocació, reducció reintegrame tde'l’aportació econòmicade l’IMAS.
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DISSETENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTERPERSONAL

17.’l L’ens local facilitarà a l’IMAS les dades necessàries per a la justificació de la despesa en els termes
previstos al present conveni tot fent cessió de les mateixes a l’IMAS per al seguiment i control de
l’ajut concedit. En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat
de les dades i no seran excessivesper al compliment de la finalitat de seguiment i control de l'ajut.

17.2 L’ens local tindrà a disposició de l'lMAS els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne
consulta en el cas que es consideri necessari ampliar la informació de la justificació de la despesa.

17.3 Les dades facilitades per l'ens local a l'lMAS seran incloses a un fitxer amb la finalitat de la tiscalització i

gestió de l'aportació econòmica. L’exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel-lació es podrà realitzar
davant el Registre general de I'lMAS, carrerGeneral Riera, 67, 07010 de Palma de Mallorca.

17.4 Ambdues parts hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de
dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reglament General de Protecció de Dades
2016/ 679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte
al tractament de dades personals.

DIVUITENA.- INTERPRETACIÓ DEL CONVENI I MARC NORMATIU

18.1 En el supòsit que sorgeixin discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, l'IMAS es reserva la
facultat d'interpretar les seves clàusules.

182 El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de la seva signatura
sense suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de cadascuna d’elles.

18.3 En tot allò no previst en el present conveni s'estarà al que disposa la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local, la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears, la Llei 40/2015 de
Règim Jurldic del Sector Públic, la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears i per la resta de la
n rmítíl que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.
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DINOVENA. JURISDICCIÓ COMPETENT

Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que es puguin suscitar,
derivats de l'aplicació d'aquest conveni, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la
ciutat de Palma.

En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en tots els punts acordats, en dos exemplars i

a un sol efecte.»

Palma, 14 de novembre de 2018

La presidenta dfe/l’trïéñ tMaIlorquí El batle de l'Ajuntament de Palma/
d'AferssZeÉs

Margalida P igserver Servera

Aprovat per la Junta KÍC

trovem de Palma en sexsiri
(3 dia ÉS 2813
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