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Addenda al conveni de col-laboració entre l’Ajuntament de Palma i

l’associació Espiral per a la cessió de l’ús de l’espai municipal destinat a
desenvolupar projectes de prevenció de risc social amb infants, adolescents i

les seves famílies.

PARTS

Antoni Noguera Ortega, tinent de batle de l’Àrea de Cultura i Benestar Social de
l’Ajuntament de Palma, amb el CIF P07040001 i amb domicili a la plaça de Cort, 1,
07001 de Palma, en representació de l’esmentat Ajuntament en virtut del Decret de
Batlia núm. 201912198, de 17 de juny de 2019. Actua en nom i representació d’aquest,
amb competència per delegació del batle per firmar convenis adreçats a desenvolupar i

executar competències pròpies de l’Àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de
Palma, en els termes previstos a l’article 2.1] del decret de Batlia núm. 201913026, de
28 de juny de 2019, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de
Palma.

Xavier Torrens Prats, en representació de l’Associació Espiral amb CIF G57238065, en
qualitat de director de l’entitat per signar en nom de l’entitat convenis de collaboració
amb altres entitats, institucions i administracions.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest
document i la representació en que intervenen

MANIFESTEN

Que l’article 211 de la Llei 4/2009, d’Il de juny, de serveis socials de les Illes
alears estableix que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de

les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjançant
la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i de les seves necessitats
socials, en el marc de la justícia social, l’equitat, la cohesió territorial i el
benestar de les persones. Continua dient que els serveis socials es dirigeixen
especialment a la prevenció de les situacions de risc, a compensar els dèficits de
suport social i econòmic de situacions de vulnerabilitat i de dependència. A més,
a l’article 6 d’aquesta Llei, s’especifiquen les situacions amb necessitat
d’atenció prioritària i, en el mateix sentit, a l’article 38 s’enumeren les
competències que corresponen als municipis, entre elles, destaca “crear,
organitzar i gestionar els serveis socials que considerin necessaris dins el seu
municipi, tant propis com delegats per altres administracions d’acord amb la
cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponents (...).
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Que l’Ajuntament de Palma, mitjançant la Regidoria de Cultura i Benestar
Social, té com un dels objectius prioritaris l’atenció a la població en risc social
des dels centres municipals de serveis socials, tant des de l’atenció
individual/familiar com des de l’atenció comunitària, desenvolupant tot un
conjunt d’intervencions que afavoreixen la prevenció de situacions de risc
d’exclusió social.

Que una adequada atenció a la població en situació de risc social dels barris de
Palma precisa que les distintes administracions i serveis que les tracten es
coordinin i col-laborin. En aquest sentit, és la voluntat de l’Ajuntament de Palma
i de l’associació Espiral col-laborar en la millor atenció de la població infantil i

juvenil en situació de risc i/o dificultat social en els barris del municipi de Palma
i, concretament en els barris del Molinar i Coll d’en Rabassa.

Que l’Ajuntament de Palma vol activar els espais possibles, per ajudar a les
entitats i associacions que poden tenir dificultats a causa de la crisis amb
l’objectiu de donar més i millors serveis de forma coordinada i àgil a les entitats,
així, i en definitiva a la ciutadania.

Que l’Ajuntament de Palma disposa d’un local, situat al carrer Golf de Biscaia,
número 5 de Palma.

Que, d’acord amb la realització de projectes destinats a la prevenció d’infància i

família en risc, que són d’interès per a la Regidoria de Cultura i Benestar Social,
l’associació Espiral està interessada en desenvolupar projectes territorials i a
prestar el seu servei a part de les dependències del local que l’Ajuntament de
Palma disposa, situat al carrer Golf de Biscaia, número 5 de Palma de Mallorca.

Que el local esmentat té una planta baixa amb 497,58 m2 construïts i una planta
pis amb una superficie construïda de 472,04 1n2.

fue la cessió de l’ús fa referència sols a la planta baixa amb 497,58 m2.

Que la cessió de l’ús es una fórmula que dona respostes flexibles a necessitats
del territori i fa un ús més eficient dels recursos per assolir objectius compartits.

. Que la cessió de l’ús reforça la cohesió i el capital social del territori i, fomenta
la participació, l’aprenentatge i la transformació social.

. Que aquests projectes tenen un interès social atès que van destinats a col-lectius
prioritaris dins les línees d’actuació de la Regidoria de Cultura i Benestar Social
al temps que es dona resposta a necessitats de barriada.
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12. Que per tots aquests motius es va signar el 7 de setembre de 2017 el conveni de
col-laboració entre l’Ajuntament de Palma i l’associació Espiral per a la cessió
de l’ús de l’espai municipal destinat a desenvolupar projectes de prevenció de
risc social amb infants, adolescents i les seves famílies.

13. Que atenent la rellevància social de les actuacions que l’associació Espiral
desenvolupa en aquest local, l’Ajuntament es va comprometre, de conformitat
amb la clàusula segona del conveni esmentat, a fer—se càrrec dels
subministraments d’aigua i llum derivats de l’ús d’aquest espai, els quals es
sufraguen mitjançant una subvenció nominativa que s’ha vingut reconeixent
anualment durant el període de vigència del conveni amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 06 23120 48000 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de
Palma.

14. Que l’associació Espiral ha presentat a la Regidoria de Cultura i Benestar Social
la memòria tècnica de les activitats realitzades i ha complert amb la resta
d’obligacions estipulades al conveni.

Vist tots aquests antecedents, i atesos els bons resultats de les actuacions
desenvolupades, és voluntat de les parts subscriure aquesta addenda de pròrroga al
conveni de col-laboració entre l’Ajuntament de Palma i l’associació Espiral per a la
cessió de l’ús de l’espai municipal destinat a desenvolupar projectes de prevenció de
risc social amb infants, adolescents i les seves famílies, per donar continuïtat a la

” col-laboració dintre de les barriades del Molinar i Coll d’en Rebassa.

CLÀUSULES

Primera.

Mitjançant aquesta addenda les parts acorden prorrogar per un termini d’un any el
conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Palma i l’associació Espiral per a la
cessió de l’ús de l’espai municipal destinat a desenvolupar projectes de prevenció de
risc social amb infants, adolescents i les seves famílies signat el 7 de setembre de 2017,
de conformitat amb la clàusula 5 del mateix.

Aquesta addenda entrarà en vigor en el moment de la seva signatura sense perjudici de
la aplicació de la pròrroga un cop finalitzada la vigència ordinària del conveni.

Segona.

En el supòsit de que, durant el període de vigència d’aquesta addenda, es realitzin obres
d’adaptació del local objecte de la cessió d’ús per altres Regidories de la Corporació
Municipal, l’associació Espiral vindrà obligada a adaptar—se al pla d’obres corresponent.
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Tercera.

Totes les altres clàusules resten igual que en el conveni original.

I en prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda, que passarà a formar part
integrant del conveni de col-laboració de data 7 de setembre de 2017, ambdues parts la
signen per duplicat i a un sol efecte.

Palma, 19 de desembre de 2019

Per l’Ajuntament de Palma, el tinent de batle
de l’Àrea de Cultura i Benestar Social Per 1 AssocracroEspiral, el prestdent
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Xavier Torrens Pratsni Noggjiera Ortega


