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Conveni entre l'Ajuntamentde Palma i la Fundació UNICEF Comitè Espanyol sobre el reconeixement
de Palma com a Ciutat Amiga de la Infància per al període 2018-2022

Parts

Mercedes del Pozo Abejón, presidenta d’UNICEF Comité Autonómico Baleares, en exercici de les facultats
representatives que li atribueix el secretari general del Patronat de la Fundació UNICEF-Comitè Espanyol, inscrita
al Registre de fundacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports amb el núm. 281366 i amb domicili a Madrid,
carrer Mauricio Legendre, 36.

Antoni Noguera Ortega, batle de Palma, en exercici de les facultats que li atribueix l’article 124.4.a de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, assistit per Miquel Ballester, secretari adjunt de
l'Ajuntament de Palma.

Antecedents

1. En virtut de la documentació aportada per l’Ajuntament de Palma i atès que es compleixen els requisits
prevists a la Convocatòria de reconeixement de ciutats amigues de la infància de l’any 2018, UNICEF-Comitè
Espanyol ha decidit reconèixer Palma com a Ciutat Amiga de la Infància per al període 20182022, un
reconeixement que és acceptat i assumit pel Sr. Antoni Noguera Ortega.

2. És voluntat de totes dues parts recollir per escrit els compromisos adquirits.

Per això, les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest Conveni
d'acord amb les següents

Clàusules

1. L’Ajuntament de Palma podrà fer ús públic del Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància per a informar,
sensibilitzar i dinamitzar la ciutadania, promoure la participació infantil, actuar a favor de la infància en tots
els àmbits possibles d’acord amb les seves competències i prestigiar la seva activitat institucional. L’ús dels
logos institucionals d’UNlCEF—Comitè Espanyol i Ciutats Amigues de la Infància haurà de seguir les directrius
donades per UNICEF-Comitè Espanyola aquest efecte.

2. Aquest Conveni ratifica el reconeixement atorgat a l'Ajuntament de Palma com a Ciutat Amiga de la infància,
K entraràüen vigor el dia que es firmi i estarà vigent durant. un termini de 4 anys, sense perjudici de la facultat

de q alsevol de les parts de promoure’n la finalització de forma unilateral en qualsevol moment informant
\ iament l'altra dels motius d'aquesta decisió.

Abans de l'1 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Palma presentarà un informe intermedi en el qual tindrà
en compte les recomanacions que li entregarà UNICEF—Comitè Espanyol. Aquest informe s’haurà de
presentar en el format ofert per UNICEF—Comitè Espanyol.

L’Ajuntament de Palma i UNICEF—Comitè Espanyol mantindran canals d’informació, diàleg i col-laboració
eficaços per a desenvolupar, millorar de forma continua i innovar en les polítiques locals d’infància i

adolescència.

J . L’Ajuntament de Palma col-laborarà en les campanyes de sensibilització i les crides de suporta les situacions
d’emergències que realitzi UNICEF-Comitè Espanyol.
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11.
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UNICEF-Comitè Espanyol informarà l’Ajuntament de Palma de totes les accions que es realitzin en el marc del
Programa Ciutats Amigues de la Infància.

L’Ajuntament de Palma promourà al seu municipi i a tots els centres educatius la celebració del Dia Universal
de la Infància (20-N) i donarà visibilitat a aquesta data a l'agenda IocaL

L’Ajuntamentde Palma incentivarà el registre dels centres educatius al programa educatiu d'UNICEF-Comitè
Espanyol a través del seu web (www.unicef.es/educa), on tindran accés de forma gratuïta a materials,
recursos, serveis i propostes educatives sobre drets d’infància.

En la seva promoció de la participació infantil, l’Ajuntament de Palma promourà que nins, nines i adolescents
comptin amb espais propis per a generar propostes que seran tingudes en compte, així com la coordinació
entre municipi, centres educatius i altres associacions per a desenvolupar el concepte de ciutadania global,
un esforç al qual UNICEF-Comitè Espanyol donarà suport aportant metodologia i formació des dels
programes Ciutats Amigues de la Infància i Educació en Drets d’Infància.

L’Ajuntament de Palma realitzarà tots els esforços possibles per a promoure els programes d’acció per a i

amb la infància i les famílies, prestant especial atenció als col-lectius més vulnerables i en situació de risc
d’exclusió social, a fi de contribuir a la consecució d’un pacte d'estat per la infància.

UNICEF—Comitè Espanyol podrà retirar el Reconeixement a l’Ajuntament de Palma si es fa evident que,
globalment considerada, la seva política d’actuació en matèria d’infància entra en contradicció oberta i

reiterada amb la Convenció sobre els Drets de l'infant o amb aquest Conveni.

Com a prova de conformitat, firmam aquest Conveni en dos exemplars.

Pal

Per UNICEF Comitè Espanyol

ma, 2 d’abril de 2019
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