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CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALMA I CARITAS, EN MATERIA DE
PRESTACIONS PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BASIQUES PER A
PERSONES IMMIGRADESEN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

¿if

Palma, 28 de febrer de 2020 (

REUNITS ...........
_/.Í”>…

Dºuna banda, Antoni Noguera Ortega, tinent de batle de lºArea áe”óuiliíi-á Ii iáéiiééiáiº'é6€iái
de lºAjuntament de Palma, amb el CIF P07040001, i amb domici1i a la placa de Cort, 1, 07001
de Palma, en representació de 1,esmentat Ajuntament en virtut del Decret de Batlia núm.
201912198, de 17 de juny de 2019. Actua en nom i representació dºaquest, amb competencia
per delegació del bat1e per firmar convenis adrecats a desenvolupar i executar competéncies
própies de 1”Area de Cultura i Benestar Social de lºAjuntament de Palma, en els termes
previstos a l”article 2.1J del Decret de Batlia núm. 201913026, de 28 de juny de 2019,
d”organització dels serveis administratius. El representant de la Corporació Municipal actua
assistit, en virtut del Decret de Batlia núm. 3000/2014, de 26 de febrer de 2014 (publicat al
BOIB núm. 30, de 4 de marc de 2014), per la cap de servei de Benestar Social, Silvia
Gordiola Llabrés.

I de lºaltra, Sebastiá Serra i Moro, director de Cáritas Diocesana de Mallorca, amb CIF
R0700067B i amb domicili al c/ Seminari, 4, 07001 de Palma, actuant en nom i representació
de lºesmentada entitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suñcient per obligar-se mitjancant
aquest document, manifesten els compareixents tenir vigents els seus poders i ser suñcients
per obligar a les seves representades i

EXPOSEN

I. Lºarticle 13.1 de la Constitució Espanyola estableix que les persones estrangeres
gaudiran en Espanya de les llibertats públiques que garanteix la Constitució en els
termes que estableixin els tractats i la Llei. Entre aquests drets es troba el referit a
l'article 41 de la Carta Magna, el qual prescriu que els poders públics mantindran
un régim públic de Seguretat Social per tots els ciutadans, que garanteixi
1”assisténcia i les prestacions socials suñcients davant situacions de necessitat,

©Q;¡lw/ especialment en casos de dºatur.

||. Dºigual manera lºarticle 14.3 de la Llei Orgánica 4/2000, de 11 de gener, sobre
drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seva integració social, diu: "Els
estrangers, qualsevol que sigui la seva situació administrativa, tenen dret als
serveis i prestacions socials básiques

III. Lºarticle 30.15 de la Llei Orgánica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
dºautonomia de les Illes Balears atorga a la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears la competencia exclusiva, entre dºaltres, en materia de politiques d”atenció
a persones dependents, dºacció i benestar social i politiques dºatenció a les
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persones i als col-lectius en situació de pobresa o necessitat social. En análeg sentit
es pronuncia lºarticle 20 de la Llei 4/2009, d511 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears, incloent—sºhi com a prestacions del sistema públic de serveis socials
les ajudes económiques que sºofereixen a persones i destinades a complir les
tinalitats de l”a1“ticle 3 de lºesmentada llei.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
lºAdminístració Local (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013), que va entrar
en vigor el 31 de desembre de 2013, ha modificat la Llei 7/1985, de 2 dºabril,
reguladora de les bases de régim local. En concret, la Llei 27/2013 ha modificat,
entre d”altres lºa1ticle 25 de la Llei 7/ 1985 relatiu a les competéncies dels
municipis. Abans de la reforma feta per la Llei 27/2013 els municipis tenien
competencia, entre dºaltres, en la materia de prestació de serveis socials i de
promoció i reinserció social, dºacord amb alló que preveía lºarticle 25.2k de la Llei
7/1985 abans de la modiñcació feta per la Llei 27/2013. Després de la reforma els
municipis tenen competencia propia, entre dºaltres, en la materia dºavaluació i
informació de situacions de necessitat social i lºatenció immediata a persones en
situació o rise dºexclusió social, dºacord amb alló que preveu Particle 25.2e de la
Llei 7/1985 després de la modificació operada per la Llei 27/2013.

Així, a partir de la reforma feta per la Llei 27/2013 els municipis havien deixat de
tenir competencia propia en materia de prestació dels serveis socials i de promoció
i reinserció social, de manera que només tenien com a competencia propia
lºavaluació i informació de situacions de necessitat social i lºatenció immediata a
persones en situació o rise dºexclusió social. No obstant tot lianterior, el Decret
Llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures per aplicar a les llles Balears la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l”Administració
local (BOIB núm. 160, de 22 de novembre), va retornar a les entitats locals com a
competéncies própies, totes aquelles que les lleis autonómiques li havien atribui't
amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 27/2013.

Lºarticle 75.10 de 1”Estatut dºAutonomia de les Illes Balears reconeix al municipi
de Palma un régim especial derivat de lºaprovació dºuna llei de capitalitat. En
aquest sentit, lºart. 99 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de
Palma, en materia de serveis socials estableix que “[ 'activitat de prestació dels
serveis socials contribuirá afer real ¡ efectiva la igualtat, garantint ifacilitant a
tota la ciutadania [ 'acce's als serveis que afavoreixen un desenvolupament lliure i

ple de la persona i dels collectius dins de la societat, especialment en casos de
limitacions ¡ mancances. Es previndran i eliminaran totes les causes que donin
lloc a l ,exclusió social 1…" s'aconseguirá la integració de tota la ciutadania
afavorint la seva solidaritat ¡ participació.”

Lºarticle 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de régim local de
les Illes Balears, garanteix als municipis un nucli de competéncies própies que
seran exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, tan sols subjecta al
control de constitucionalitat i legalitat. Així aquest article disposa que, dins el
marc de les seves competencies, són própies dels municipis, entre dºaltres, la
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regulació i la prestació dels serveis d$atenció a les persones i dels serveis socials
públics d”assisténcia primaria.

La Llei 4/2009, dºll de juny, de serveis socials de les Illes Balears estipula a
1”article 5.5 que “en tot cas les persones que es ¡robin en una situació de necessitat
personal básica poden accedir a les prestacions del sistema de serveis socials que
permeti atendre aquesta situació”. Dºigual manera a 1”article 14 del mateix cos
legal sºatribueix als serveis comunitaris básics municipals, entre dºaltres, la funció
de gestionar les prestacions dºurgéncia social i la tramitació de les prestacions
económiques dºámbit municipal i les altres que li siguin atribu'ides. Finalment a
lºarticle 25 de la llei es defineix les prestacions básiques garantides i es ñxa que
“la cartera de serveis garantirá la resposta immediata a les situacions
dºemergéncia social i les prestacions que donin cobertura a les necessitats
básiques de les persones beneficiáries”, considerant-se com prestacions básiques
principalment l'allotjament, lºalimentació i el vestit.

El Reglament de prestacions económiques de l'Ajuntament de Palma, aprovat
definitivament en sessió ordinaria el 30 dºoctubre de 2014 (publicat al BOIB núm.
156, de 13 de novembre de 2014), regula una série de prestacions económiques
que, segons disposa Particle 3, tenen com a ñnalitat pal-liar la carencia o
insuficiencia de recursos economics per lºaccés o manteniment de lºhabilitatge
habitual i/o de les despeses derivades del mateix, les necessitats básiques
dºalimentació i higiene, les necessitats dlintegració educativa i/o laboral, les
necessitats de suport a la infancia en risc i altres com el transport o la tramitació de
documentació.

El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual sºaprova la Cartera Básica de
serveis socials de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, estableix la
tipología de les prestacions económiques de competencia municipal i entre elles
les ajudes dºemergéncia social per atendre situacions de necessitat social valorados
préviament pels serveis socials municipals.

El Ple de lºAjuntament de Palma va aprovar el 25 de maig de 2017 la Cartera
Municipal de Serveis Socials. Aquesta a 1”apartat ].]. Atenció professional
individualfamzliar es refereix a lºAtenció Social:

]. 1.2— Atenció Social:

Descripció
Atenció professional realitzada pels Treballadors/es Socials dels Centres
municipals de serveis socials per capacitar a les persones en habilitats
personals i coz7zpetéztcz'es que els possibilitin resoldre autónomament les seves
di)?cultats socials.

Funci ons
L 'atenció que es du a terme des dels Centres Municipals de serveis socials té
dues_fitncions:
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' Preventiva: impedint el desenvolupcunent de factors de rise i potenciant els
de protecció.
º lnsertora: intentant solucionar les situacions de dificultat social o risc
(¡ 'exclusió social.

Per/ils
º Persones amb necessitat d informació, orientació i clerivació.
' Persones/famílies amb dificultats económiques.
º Persones amb dificultats el "habitatge.
º Persones/families amb dificultats de convivencia i/o relació.
' Infants/adolescents en situació de risc de desatenció.
º Infants/joves en situació de nmltractament.
º Violencia de génere.
' Persones amb discapacitat.
' Persones amb dificultats cl inserció social per acla'iccíons.
' Persones immigrants amb clificultats al 'integració social.
' Persones majors.
' Persones amb dificultat a' 'integració laboralper problemática social.

Atencions que ofereix
] . Informació i/o orientació i assessorament sobre recursos i prestacions

socials.
2. lntervenció i tractament social, realitzant un pla personalitzat d 'inserció

social per tal de:
—Millorar les habilitats personals a través de l 'aprenentatge en la resolució
de conflictos, capacitació en la presa de decisions, adquisicions
a' 'lzabilitats (! 'autocura.
-Millorar les lzabilitats de crianca, de relació intrafamiliar, capacitat per
la gestió económica, atenció a persones dependents.
—Facilitar l 'acce's a itineraris formatius, laborals, habilitats de recerca de
feina, facilitar l 'acce's a recursos especzficsformatius — laborals.
—lncrementar la participació en activitats de la comunitat i la xarxa de
suport_f¿zmiliar.
—Disminuir situacions de rise.
—Millorar la situació económica.

Canals cl Jacce's
—Directament la persona(familia.
—lntetpro/essionalitat.
—Derivació entitats o serveis.
—Vei'ns o d 'altres.

Dins lºámbit regulador de les subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, configura aquestes com una técnica de foment de
determinats programes dºuti1itat pública í dºinterés general i, fins i tot, com a un
procediment de coHaboració entre 1”Administració Pública i els particu1ars per a
la gestió dºactivitats dºinterés públic. Les subvencions es poden instrumenta1itzar
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mitjancant conveni i podran concedir—se de forma directe, aquelles subvencions en
que per les característiques especials de la persona o entitat beneficiaria o de
l”activitat subvencionada no sigui possible, objectivament, promoure la
concurrencia pública; i amb carácter excepcional, aquelles en les que sºacreditin
raons dºinterés públic, social, economic, humanitari, o qualsevol altre raó
degudament justificada, que diñculti la concurrencia competitiva.

Cáritas Diocesana de Mallorca és l”organisme oficial dºacció caritativa i promoció
social de lºEsglésia al Bisbat de Mallorca. Té com a missió promoure, orientar i

coordinar lºacció de la caritat i la justicia social, a la nostra Església, tenint una
especial dedicació a lºatenció de les persones más vulnerables, empobrides i

excloses. Vol respondre als reptes que planteja la nostra societat. Actua al territori
de ciutat a través de programes i projectes des dºuna atenció descentralitzada al si
de les parróquies i barris que hi ha al municipi.

L”Ajuntament de Palma i Cáritas Diocesana venen desenvolupant, en el marc de
les seves competéncies ¡ tinalitats estatutáries, col-laboracions mútues adrecades a
la prevenció de situacions de rise i promoció dels sectors de la població més
vulnerables. Al llarg dels anys sºhan signat diferents convenis de col-laboració i

actualment existeix un acord de coordinació técnica de Serveis Socials Municipals
i Cáritas Diocesana de Mallorca. Aquest acord ve motivat perque Cáritas esta
reconeguda per tal de poder dur a terme acció social base a tot el territori de
Mallorca i es troba inscrita com a entitat prestadora de Serveis Socials.

Cáritas és lºúnica entitat privada que actualment presta el servei dºatenció primaria
al municipi de Palma i que treballa conjuntament amb la xarxa dºatenció primaria
de IBSALUD i els serveis socials básics de lºAjuntament de Palma.

Atés que és dºinterés comú continuar establint canals formals de collaboració
entre ambdues institucions, es promou la signatura d'aquest Conveni amb
lºobjecte dºafavorir la cooperació entre ambdues entitats mitjancant l“establiment
dºacords executius concrets i la coordinació dºactuacions en els programes socials
que desenvolupen cada una de les parts en el tenne municipal de Palma.

Per tots els motius exposats, i vistes les seves competéncies, les parts acorden subscriure el
present Conveni que es regirá per les segúents

CLÁUSULES

conveni té per objecte establir un marc de col-laboració entre l'Ajuntament de
Palma i Cáritas Diocesana de Mallorca en relació a lºatenció de les persones immigrades,
en trámits per regularitzar la seva situació administrativa, que es troben en una situació de
vulnerabilitat i no tenen capacitat per poder cobrir les seves necessitats básiques.



2. Beneñciaris

Les persones sollicitants de les prestacions hauran de complir amb els requisits segt'ients:

-No tenir la nacionalitat espanyola.
-Estar empadronades al municipi de Palma i estar pendents de la documentació administrativa
corresponent per la regularització de la seva situació.
—Ser majors de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el
trámit legal dºemancipació.
-Tenir expedient obert a serveis socials comunitaris básics a Palma.
-No disposar de béns mobles, immobles, diferents a lºhabitatge habituals, envers els quals es
disposi del dret de propietat, possessió o usdefruit, i se”n pugui derivar un rendiment
economic. Amb carácter general no disposar de recursos altematius que demostrin
lºexisténcia de mitjans suficients per atendre la necessitat per la qual se sol- licita lºajut.
—No tenir accés a prestacions económiques atorgades per altres administracions que puguin
cobrir la totalitat de la necessitat sorgida.

Per tal dºacreditar aquests requisits, així com per procedir a la valoració de la situació
personal i/o familiar dels usuaris, els técnics que atenguin als mateixos podran reclamar la
documentació establerta al Catáleg de Prestacions económiques. No es reclamará
documentació que ja consti actualitzada a lºexpedient de la persona sol-licitant o del nucli
familiar, ni aquella que es pugui aconseguir d”oñci a altres serveis municipals o altres
administracions segons lºarticle 6.2, lletra b de la llei 11/2007, de 22 de juny, dºaccés
electronic dels ciutadans als serveis públics.

¡_
3. Procediment

Els beneficiaris del programa seran atesos en primer lloc pels serveis municipals base de
1”Ajuntament de Palma, en el que seºls obrirá expedient i se”ls fara una primera valoració de
la seva situació personal i familiar, on es comprovará si compleixen els requisits per ser
perceptors dºuna prestació económica, en els termes ñxats al Catáleg de Prestacions
Económiques de serveis socials vigent i la resta de normativa aplicable a lºefecte.

Els usuaris que compleixin els requisits per a ser subjectes passius de les prestacions
económiques corresponents, una vegada efectuada la valoració pels técnics socials pertinents,
podran ser derivats als serveis de Cáritas, els quals procediran a fer efectiva la demanda que
es fa respecte a la valoració realitzada. Aquestes demandes podran ser complementades amb
les prestacions municipals.

,, Més concretament, Cáritas atendrá a les persones derivades informant de la tasca que
desenvolupa i gestionará la cobertura de les necessitats valorades pels serveis municipals base
de lºAjuntament de Palma seguint les estipulacions del Reglament de prestacions
económiques vigent i la normativa que resulti aplicable.

Posteriorment podran ser derivats als serveis de Cáritas per tal de que tramitin les prestacions
i els recursos pertinents per tal de cobrir les necessitats básiques, les quals podran ser
complementades amb les prestacions municipals.
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S“establiran estratégies conjuntes, amb la recollida de dades personals corresponents, les quals
es tractaran de conformitat amb la normativa legal aplicable als efectes i amb lºestablert a la
cláusula vuitena dºaquest conveni.

Sºestablirá un espai de coordinació per posar en comú la informació, estudi i valoració de la
planiñcació de les actuacions a realitzar.

4. Obligacions parts

L”Ajuntamentde Palma es compromet a:

a) Aportar la quantitat total de 150.000 € per tal de cobrir els recursos i

prestacions relatives a l“objecte del conveni.
b) Atendre als usuaris dels Centres Municipals de Serveis Socials i valorar si

compleixen els requisits per ser perceptors dºuna ajuda económica.
0) Derivar als usuaris que compleixen els requisits a Cáritas.
d) Tractar les dades de carácter personal dels usuaris de conformitat amb la

normativa aplicable.
e) Prestar suport jurídic i tecnic en relació amb els dubtes que puguin sorgir en

relació a lºexecució de les cláusules del conveni i de la normativa de
prestacions económiques corresponent.

Cáritas Diocesana de Mallorca es compromet a:

a) Atendre als usuaris derivats pels Centres Municipals de Serveis Socials.
b) lnformar als usuaris i gestionar la cobertura de les necessitats básiques.
c) Tractar les dades de carácter personal dels usuaris de conformitat amb la

normativa aplicable.
d) Aplicar els fons rebuts a les prestacions objecte del conveni.
e) Justiñcar en els termes establerts a la cláusula sisena les despeses abonades en

lºexecució dºaquest conveni.

5. Quantia económica, aplicació pressupostaria.

L*import máxim dºaquest conveni será de 150.000,00 € (cent cinquanta mil euros), import
que estará previst nominativament amb cárrec a lºaplicació 05.23120.48027 — Subv. Conveni
Cáritas— del pressupost de despeses de l'any 2020 de lºÁrea de Cultura i Benestar Social de
l'Ajuntament de Palma, i amb el qual es sufragaran les despeses relatives a lºany 2019, així
com al primer quadrimestre de 2020, de conformitat amb les liquidacions presentades per a
cada període i en tant no sºexcedeixi de lºimport total esmentat.

_; Per les despeses relatives a lºany 2019 sºabonaran les quanties corresponents dintre dels dos
mesos posteriors a la presentació de la documentació justificativa relativa a les despeses del
període corresponent. Per les despeses del primer quadrimestre de lºany 2020 la quantia
corresponent sºabonará dintre dels dos mesos posteriors a la presentació de la documentació
justificativa final. En tot cas sera preceptiu que, amb anteriorment als abonaments de les
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despeses esmentades, sºhagi aprovat per la Junta de Govern Local la justificació de les
despeses relatives als períodes corresponents.

6. Justificació

Els fons rebuts per lºAjuntament cobriran les prestacions satisfetes a cada usuari en aplicació
de la normativa vigent, així com les tasques de gestió relatives a lºexecució del conveni, les
quals no podran superar el 5% de lºimport total a justificar.

Els terminis per presentar la documentació justificativa de lºexecució de les activitats objecte
del conveni seran els segúents:

—Per les despeses relatives a l'any 2019, la justiñcació de les mateixes es presentará
com a máxim dintre dels 30 dies naturals segúents a la data de la signatura del
conveni.
-Per les despeses relatives al primer quadrimestre de 2020, la justiñcació es presentará
com a máxim el 30 de juny de 2020.

La documentació justificativa estará conformada per:

1) Un certiñcat o declaració responsable pels serveis económics de lºentitat on es faci
constar lºimport executat cada mensualitat de lºexercici a justificar.

2) Les relacions mensuals dels usuaris atesos on es faran constar, com a mínim les
segúents dades:

“Nom i cognoms, documentació dºidentitat, data de la derivació de l'usuari per part
del CMSS, tipus de prestació reconeguda, quantia abonada i data dºabonament de la
mateixa”.

3) Originals dels justiñcants economics i les acreditacions de pagament dels fons
rebuts per lºAjuntament i destinats a lºatenció i prestació de la cobertura als usuaris.

Les despeses abonades als usuaris en llexecució dºaquest conveni no podran superar
les quanties máximes mensuals o anuals establertes al Catalog de prestacions
económiques vigent per a cada tipología de prestació.

Les despeses derivades de les tasques de gestió es justificaran mitjancant la
presentació dels justificants economics corresponents.

//Sense perjudici de les responsabilitats que sºescaiguin, lºAjuntament de Palma procedirá a
lºanullació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada dºacord amb lºestablert a les
bases dºexecució del pressupost municipal vigent, lº0rdenancaMunicipal de Subvencions i la
resta de normativa aplicable.
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Procedirá el reintegrament total o parcial de la quantitat percebuda per lºincompliment de la
ñnalitat del conveni, lºincompliment de lºobligació de justificar lºaplicació dels fons rebuts i/o
per la modificació o incompliment de les condicions considerades per a lºatorgament dels
fons.

7. Composició, funcions ¡ régim de reunions de la Comissió de Seguiment.

Per a liestabliment de lºadequada coordinació, la realització del seguiment necessari i el
desenvolupament del Conveni, es constituirá una Comissió de Seguiment.

Aquesta Comissió de seguiment estará integrada pels membres seg'úents:

— Dues persones nomenades per Cáritas Diocesana de Mallorca.
— Dos técnics nomenats per lºArea de Cultura i Benestar Social.

Les funcions d'aquesta Comissió són les segiients:

—Recerca dºaltres fonnes de col-laboració per tal dºatendre a les persones que es troben en
situació irregular.
-Resoldre els problemes dºinterpretació i compliment que es puguin plantejar respecte
dºaquest Conveni, atés el carácter dºorganismes mixt de vigilancia i control. Abans de
residenciar, quan sigui pertinent fer—ho, el coneixement dels litigis produi'ts davant els órgans
jurisdiccionals ordinaris, és un requisit procedimental previ intentar la conciliació en el si
dºaquest “organ mixt.
—Emetre informe, dirigit a lºórgan competent per a resoldre, respecte de les incidéncies que es
produeixin en les actuacions objecte dºaquest Conveni i, en el seu cas, proposar
recomanacions i suggeriments per millorar lºeñciéncia de la cooperació.
—Qualsevol altre qiíestió que es susciti i sºacordi mútuament.

El régim de reunions de la Comissió de Seguiment es el segiíent:

—La Comissió de Seguiment sºha de reunir, quan sigui necessari, a petició dºuna de les parts,
amb una antelació mínima de quinze dies. Com a mínim sºhaurá de reunir una vegada a lºany.
-La data i el lloc de realització de les reunions de la Comissió de Seguiment sºha de decidir
dºacord mutu entre les parts que conformen la Comissió.
—S”ha dºestendre una acta de cada reunió de la Comissió en la qual ñgurin les deliberacions i
els acords adoptats.

8. Protecció de dades de carácter personal.

En cas de que les actuacions objecte del present conveni facin necessari el tractament de
dades de carácter personal, aquestes estaran subjectes a les disposicions contingudes al
Reglament (UE) 20l6/679 relatiu a la protecció de les persones tisiques respecte al tractament

//í…,/de dades personals i a la lliure circulació dºaquestes dades; així com la Llei Orgánica 3/2018,
/;// de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia del drets digitals, i les

disposicions reglamentáries que la desenvolupin en la mesura que continu'in vigents.
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Les parts s”obliguen a tractar les dades de carácter personal, a les quals tingui accés amb
ocasió del compliment del present conveni, dºacord amb la normativa citada i les instruccions
dictades per l”Ajuntament, sense que en cap cas les pugui aplicar i utilitzar amb una finalitat
diferent a aquell compliment ni comunicar-les a altres persones, si no hi consta consentiment
exprés de la persona afectada.

En tot cas, les dades personals s”integraran en ñtxers automatitzat i, de conformitat amb
lºarticle ll de la Llei Orgánica 3/2018, sºinformaran als usuaris dºaquestes dades de la seva
facultat per exercir els seus drets dºaccés, rectificació i supressió, limitació del tractament,
portabilitat de dades, oposició i els drets relatius a possibles decisions individuals
automatitzades definits en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, així com lºórgan
davant el qual poden exercir aquests drets.

9. Vigéncia.

Sense perjudici de la data de la seva formalització, aquest Conveni estará vigent des de lºl de
gener de 2019 fins al 30 de juny de 2020. Les activitats subvencionables objecte del Conveni
estaran compreses entre lºl de gener de 2019 i el 30 dºabril de 2020.

El conveni es podrá prorrogar mitjancant la subscripció dºaddendes de prórroga al text. La
prórroga que sºestableix en aquesta cláusula sºha de subscriure com a máxim en la data de
lºacabament de la vi encia del Conveni i ueda, en tot cas, su editada a lºexisténcia de crédit7

pressupostar1 adequat 1 suficient per a lºexercici de que es tracti.

En qualsevol cas, la durada máxima dºaquest Conveni, incloent—hi les prórrogues, no podrá
superar els 4 anys./
10. Extinció.

Aquest Conveni sºextingeix per l”expiració del temps convingut en els termes que estableix la
cláusula 9, o bé per la resolució anticipada del mateix, amb lºaudiéncia previa de les parts, per
alguna de les causes segúents:

Per acord mutu de les parts, que sºha de formalitzar per escrit.
Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es
deriven de liobjecte del Conveni.
Per la denúncia previa per escrit dºalguna de les parts, amb una antelació minima de
tres mesos a lºacabament de la vigencia del Conveni.
Per lºincompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les cláusules
pactades, en particular les obligacions relatives a la justiñcació de les despeses del
conveni, amb la denúncia previa dºuna de les parts. En aquest cas, es podran exigir les
responsabilitats procedents.
Per la decisió judicial declaratoria de la nul— litat del conveni.
Per qualsevol altre causa de resolució prevista en les lleís.

10



Mal/arca

11. Normativa aplicable.

La tramitació dºaquestes ajudes es realitzará de conformitat amb la normativa aplicable a
lºefecte i, especialment, amb les disposicions determinades al Catáleg de prestacions
económiques i el Reglament de les Prestacions Económiques de lºAjuntament de Palma
vigent.

Queda exclós de lºámbit dºaplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, en virtut del que estableix lºarticle 6 d'aquesta llei.

12. Jurisdiccíó.

Les qúestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació, lºexecució i, si sºescau, la
resolució dºaquest Conveni, atesa la seva naturalesa juridicoadministrativa, sºhauran de
sotmetre als órgans de lºordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Palma, de
conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

1, perque consti als efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signam aquest
conveni en tres exemplars, en el lloc i la data indicats a lºencapcalament.

Per part de 1“Ajuntament de Palma, Per part de Cáritas Diocesana de Mallorca,
el tinent de batle de lºArea de Cultura i el director
Benestar Social

Sebastiá Serra i" Moro

Per lºAjuntament de Palma i assistint al
signant, la cap de servei de Benestar Social
(p.d. Decret de batlia núm. 3000/2014,
de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de
04/03/2014)
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