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Conveni de col laboracio entre l’Institut Mallorquí d'Afers Socials
(IMAS) i l'Ajuntament de Palma per al finançament de les
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% finançar projectes i contractacions laborals necessàries per fer

%front a les situacions extraordinàries derivades del COVID19
descrites a l'article 1.2 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de marçi
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El Sr. Javier de Juan Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant
IMAS) en virtut del Decret d'organització del Consell de Mallorca de 8 de juliol de 2019
(BOIB núm. 92 de 09—072019) i del Decret de nomenament dels membres del Consell

%
;! Executiu del Consell de Mallorca de 8 de juliol de 2019 (BOIB núm. 92 de 09—07—2019), així

”5ij com del previst a l’article 7.1 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67 de 18 05——2019), actuant
i en representació de l’IMAS per les facultats que li confereix l'article 726 d'aquests Estatuts,

i

} assistit per la secretària delegada de l'IMAS, en virtut del nomenament publicat al Butlletí
[

Oficial de les Illes Balears número 109, en data 5 de setembre de 2017.

D’altra part, el Sr. Jose Hila Vargas, batle de l'Ajuntament de Palma, amb CIF PO7040001 i

domicili social a la plaça de Cort, 1, 7001, de Palma, que actua en nom i representació
d'aquesta institució, en virtut de l’acord de Plenari de 15 dejuny de 2019.

Antecedents

1. Les competències de les administracions públiques en matèria de serveis socials es
regulen en la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials. De conformitat amb l'article 34
d’aquesta Llei, correspon a l'Administració autonòmica, als consells insulars i als
municipis exercir les competències en aquesta matèria d’acord amb el que estableixen
l'Estatut d’autonomia, la Llei de serveis socials i la legislació de règim local, de manera
que s’asseguri el funcionament correcte del sistema públic de serveis socials. En aplicació
de l’article 48, els tres ens esmentats col—laboren en l’aplicació de les polítiques de
serveis socials mitjançant els instruments establerts en la legislació general sobre règim
jurídic i procediment administratiu, la legislació sobre consells insulars i la del règim
local.

2. El Consell Insular de Mallorca té competència pròpia en matèria de serveis socials i

assistència social, i de política de protecció i atenció a persones dependents, d'acord
amb l’article 70 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, amb l’abast que estableixen
la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribucions de competències als consells insulars
en matèria de serveis socials i assistència social, i la Llei 14/2001, de 29 d'octubre,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat
social.



?? InstitutMallorquí d'Afers Socials
Departament de Drets Socials f\ji,?%"lïi'iftiáÍH'Iif a;;

La Conselleria d'Afers Socials i Esports i els quatre consells insulars col-laboren
anualment en el finançament conjunt de les prestacions dels serveis socials comunitaris
bàsics en l'illa respectiva per tal de mantenir i desenvolupar una xarxa de serveis socials
comunitaris bàsics, gestionada per les entitats locals, aixi com donar—los 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 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears, i la resta de normativa aplicable; garantir un nivell
mínim de prestacions homogènies a totes les persones dins del territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, independentment del municipi on visquin. Actualment
s'estan tramitant els quatre convenis corresponents tenint en compte els criteris acordats
en Conferència Sectorial de data 30 d'octubre de 2019.

En data 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
se declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel

"

COVID—l9 , durant un termini de quinze dies naturals termini que s'ha prorrogat fins el
dia 12 d’abril de 2020, a les 00,00 hores, d'acord amb la Resolució de 25 de març de
2020 del Congrés dels Diputats, que la publicació de l'Acord d'autorització de la

pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Real Decret 463/2020 fins a les 00:00 hores de
dia 12 d'abril (BOE núm. 86 de 28 de març de 2020). Novament prorrogat fins les 00:00
hores del dia 26 d’abril de 2020 per el Reial Decret 487/2020, de 10 de abril (BOE núm.
101, de 11 de abril de 2020).

MitjançantAcord de Consell de Govern de data 13 de març de 2020 pel qual s'aprova el
Pla de Mesures Excepcionals (BOIB núm, 33, de 13 de març), per limitar la propagació i el
contagi de la COVID—19, es contempla, a l'annex 2, unes mesures l'adopció de les quals
es demana a l'Estat. Entre aquestes mesures, cal esmentar un fons extrardinari per fer
front a les despeses derivades de l'emergència, entre d'altres, en serveis sociosanitaris.

El 18 de març s'ha publicat al BOE el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID—19 (en
endavant RDL 8/2020) en el que s'estableixen, en el capítol I, mesures de suport als
treballadors, famílies i col-lectius vulnerables. En l'article 1 es regula la concessió d'un
suplement de crèdit en el Pressupost del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per a
finançar un Fons Social Extraordinari destinat exclusivament a les conseqüències socials
del COVID—19. S'autoritza l'aplicació del Fons de Contingència i la concessió d'un
suplement de crèdit al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, per import de
300.000.000 euros, en l'aplicació pressupostària 26.16.231F.453.07 «Protecció a la família
i atenció a la pobresa infantil. Prestacions bàsiques de serveis socials».

En l'apartat segon de l'article 1 g) estableix com a financiable ampliar la dotació de les
partides destinades a garantir ingressos suficient a les famílies, per assegurar la

cobertura de les seves necessitats bàsiques, ja siguin d'urgència o d'inserció através dels
convenis de col—laboració que l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) té amb les
entitats locals per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics.

L'apartat tercer d'aquest article disposa que els fons que es destinin als serveis socials

que prestin les diputacions provincials o les entitats locals es formalitzaran mitjançant
una ampliació dels convenis existents o altres nous , en els quals s'indicarà la relació
entre la utilització dels fons i les prestacions assenyalades en el punt anterior.
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El Ple del Consell Territorial celebrat dia 20 de març de 2020, va aprovar un Fons Social
Extraordinari destinat exclusivament a les conseqüències socials de la COVID—19. El

crèdit que s'aprova per distribuir a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és de
1.590.352,98 €, dels quals 809.140,20 €, es preveu que es distribuiran entre els
ajuntaments.

En data de 31 de març de 2020, en sessió extraordinària de la Conferència Sectorial de
Serveis Socials de les Illes Balears s'aproven els criteris i la distribució del Fons Social
Extraordinari destinat exclusivament a les conseqüències socials del COVID—19. Per tal de
calcular la distribució de l'import que correspon a cada municipi, es van adoptar uns
criteris molts semblants als adoptats per l'Estat en l'article 2 del RDL 8/2020, d'acord
amb les variables següents:

a. Població (pondera el 90 %)

b. Població dependentmajor de 65 (pondera el 5%)

c. Població menors de 16 anys (pondera el 53%)

d. Garantir un import minim de 3.000 € a tots els municipis.

9. L’IMAS té subscrit un conveni amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports per al

_”
finançament de les prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 20—21

// \ en concepte de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i

/ ) socials del COVI—19 signat en data 15 d'abril de 2020 que preveu l'ingrés de la quantitat

/ de 1.590.352,98 € i que | 'IMAS ha optat per destinar—lo integrament als ajuntaments.
// 10. En data 7 d'abril de 2020 ha tingut entrada una proposta de la Direcció Insular de Suport

Territorial per a l'aprovació de les aportació als ajuntaments de Mallorca d’un total de
3.590.352,98 € amb proposta dels criteris de distribució per atendre a persones
especialment vulnerables amb motiu de la crisi COVID—19 , provinents del conveni
subscrit amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports ( 1.590.352,98 €) i d'una aportació de
2.000.000,00 € del Consell de Mallorca. Aquesta proposta insta als serveis de Gerència de
l'IMAS a redactar el model de conveni a través dels quals es farà l'aportació a cada
ajuntament.

11. En data 7 d'abril de 2020 el Ple del Consell en sessió extraordinària va convalidar el
decret de la Presidència de dia 1 d’abril de 2020 d'aprovació de l’expedient 7/2020 de
modificació de crèdits, per suplement de crèdits (SUP02/2020) en el pressupost propi de
la Corporació de l'exercici de 2020 per fer front a les emergències derivades de la crisi
sanitària del COVID—19 dictat a l’empara del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març,
mitjançant el qual s'adopten mesures urgents i complementàries en l’àmbit social i

econòmic per fer front a l’esmentada crisi sanitària ( publicada al BOIB de dia 11 d’abril
de 2020) amb un import de 2.500.000,00 €,

D'aquesta quantitat 2.000.000.00 € es destinaran a finançar l'objecte d’aquest conveni
juntament amb l’import del conveni amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports de
1.590.352,98 €.
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Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d'acord amb les següents:

Clàusules

1. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és el finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials
que tenguin per objecte atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finançar
projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries
derivades del COVID—19 descrites a l'article 1.2 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març :

a) reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari, per garantir les cures, el
suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, especialment els dirigits a

persones majors, amb discapacitat o en situació de dependència compensant aixi el
tancament de menjadors, centres de dia, centres ocupacionals i altres serveis similiars,
considerant el major risc que assumeixen aquestes persones en cas de contagi. Aquests
serveis comprenen l'ajuda a domicili en totes les seves modalitats i qualssevol d'anàloga
naturalesa que es presti en el domicili dela persona.

b) incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència
domiciliària de manera que incrementin el ritme de contactes de verificació i la

/ \ vigilància de la població beneficiària de dit servei;

c) traslladar a l'àmbit domiciliari, quan sigui considerat necessari, els serveis de
rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i altres similars, considerant la suspensió
d'atenció diürna en centres.

d) reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el personal i mitjans
materials adequats, assegurant que tant aquestes persones com les que les atenen estan
degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps d'estada comen

\ intensitat, dels mateixos.

e) reforçar les plantilles de centres de serveis socials i centres residencials en cas de que
sigui necessaris realitzar substitucions per prevenció, per contagi o prestació de nous
serveis o sobrecàrrega de la plantilla.

f) Adquisió de mitjans de prevenció (EPI).

g) ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficient a les
famílies,per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, ja siguin d'urgència o
d'inserció.

h) altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col-laboració amb els Serveis Socials
de les entitats locals, considerin imprescindibles i urgents per atendre a persones
especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi ,

i estiguin degudamentjustificades
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2. Finançament

2.1. El finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte
atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finançar projectes i

contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries derivades del
COVID—19 descrites a l'article 1.2 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de l'ajuntament
de Palma és de 1.653.448,87 €, amb càrrec de la partida pressupostària 50.23143.46202 dels
pressuposts generals de l’IlVlAS corresponent a l'exercici 2020.

3. Obligacions de les parts

3.1. Les obligacions de l'IlVlAS són:

a) Aportar a l'ajuntament de Palma la quantitat de un milió sis—cents cinquanta—tres mil

quatre— cents quaranta—vuit euros amb vuitanta—set cèntims ( 1.653.448,87 €) en concepte de
_
prestacions bàsiques dels serveis socials que tenguin per objecte atendre exclusivament

“%.. . . . . . . . .

persones especralment vulnerables | finançar prOjectes | contractacrons laborals necessaries
per fer front a les situacions extraordinàries derivades del COVID—19 descrites a l'article 1.2
del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març amb càrrec a la partida 50.23143.46202 del vigent
pressupost de despeses de l'IlVlAS.

b) Coordinar tècnicament els ajuntaments/mancomunitats del seu àmbit territorial amb la

finalitat d’homogeneïtzar criteris d’actuació respecte a les prestacions objecte d'aquest
conveni.

c) Aprovar i facilitar els models de recollida d'informació de dades per configurar
estadístiques bàsicques i facilitar informació i documentació d’utilitat dels serveis socials que
tenguin per objecte atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finançar
projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries
derivades del COVID—19 descrites a l'article 1.2 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

3.2. Les obligacions de l'ajuntament de Palma són:

a) Informar expressament a l'IMAS de totes les dades corresponents a la gestió d'aquest
conveni, en els terminis que s'indiquin.

b) Facilitar tota la informació que li sigui requerida, i sotmetre's a les actuacions de
comprovació i verificació i control financer que es puguin dur a terme tant des de l’IMAS

com des del Tribunal de Comptes o Sindicatura de Comptes.

c) Participar, per mitjà del personal tècnic que correspongui, a les reunions de coordinació,
estudi i formació que es convoquin des de l’IMAS.

d) Emplenar els models de documentació i estadístiques bàsiques que s’estableixin per
registrar i avaluar el funcionament de les prestacions a les quals s'han destinat els fons
rebuts objecte d’aquest conveni.

e) Justificar a l'IlVlAS l’aplicació dels fons rebuts objecte d’aquest conveni, d'acord amb les
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dades pròpies.

f) Trametre a l’IMAS tota la documentació relativa a les prestacions que s'han
d’executarjsài

segons els models que s'aprovarari i estaran disponibles ala seu electrònica de l'IlVlAS.

g) Tenir arxivats i a disposició de I'IMAS tots els documents originals justificatius del
compliment de les determinaCions que s estableixm en aquest conveni. Aquests documenta
es conservaran per un període no inferior a 6 anys. \\

4. Pagament ijustificació

de

Drets

Sedeta

4.1 L'IlVlAS abonarà a l'ens local una bestreta corresponent al 100% de l'import previst en el
conveni, una vegada signat, prèvia acreditació que l'ens locals està al corrent de les

i; obligacions econòmiques amb el Consell de Mallorca i amb l’IlleS i també al corrent del
'. pagament de les altres obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.www

«'

I

% . Lajuntament haurà de presentar prèviament un certificat de retenció de crèdit en l'exercici
%É\\ a 2020 en relació amb aquesta aportació i el MOD 1(So|-licitud)
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4.2. L’ajuntament haurà de presentar abans de dia 15 dejuliol i abans de dia 15 d'octubre de

% 2020 una memòria tècnica justificativa en relació als fons rebuts respecte al trimestre
it Í anterior d'acord amb un model que aprovarà l’IMAS.

%

f),/4 4.3. Per a la justificació final, l'ajuntament de Palma haurà de presentar abans de dia 15 de
“ febrer de 2021 la documentació següent:

a) una memòria tècnica justificativa en relació als fons rebuts respecte al darrer
trimestre de 2020, d'acord amb el model que aprovarà l'IMAS.

b) Una memòria econòmica final en relació amb l'execució dels fons entre dia 14
de març i dia 31 de desembre de 2020 que haurà d'incloure la documentació
següent:

Balanç final detallat d'ingressos i despeses on quedin reflectides les diferents
fonts de finançament (subvencions d'administracions públiques i d’altres entitats) i

les partides de despeses, dels imports totals de la transferència.

Certificat de l'Interventor/a, secretari/a de I'ajuntament/mancomunitat que
acrediti que la quantitat de l'import del conveni s’ha aplicat correctament a la

finalitat prevista del Fons Social Extraordinari destinat exclusivament a fer front a
situacions socials extraordinàries derivades de la COVID—19 d'acord amb els articles
1 i 2 del RD Llei 8/2020, de 17 de març.

L'ajuntament ha de retornar a l'IMAS les quanties no aplicades. El procediment de
reintegrament serà el prevista la clàusula 6.

S. Compatibilitatamb altres ajuts
L’aportació econòmica de l’IlVIAS en el marc del present conveni serà 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
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superar el cost total de les activitats a desenvolupar. t
L'ajuntament haurà de comunicar a i’IMAS la petició i/o 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'IMAS podrà modificar i reduir
la seva aportació econòmica.

\,\-
\

6. Revocació i reintegrament /

Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s'escau, el reintegrament de les
quantitats abonades anticipadament en excés per l'IMAS, sens perjudici de les causes de vi

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:

«”

“a?“
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a).- Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports /
corresponents a les quantitats avançades per l'IMAS, una vegada esgotat el

termini per a lajustificació final de despeses.
b).- 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 al

fresa objectius de les actuacions o projecte o als terminis de justificació.
$

; C).— En el supòsit que, d'acord amb l’apartat anterior, procedeixi el reintegrament total
?

i 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 què s'acordi la procedència d'aquest reintegrament.

El procediment aplicable per acordar aquest reintegrament serà el previst a l'article 57 de la

esmentada Ordenança. La resolució del procediment de reintegrament ha d’identificar la

persona obligada al reintegrament, les obligacions incomplertes, la causa de reintegrament
que s’hi esdevé i l'import de l'ajut a reintegrarjuntament amb la liquidació dels interessos de
demora. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa.

7. Modificació del conveni

Qualsevol modificació que alteri el que estableix aquest conveni s'ha de pactar per acord
escrit de les parts. En qualsevol cas, el document en què es formalitzi la modificació s'ha
d’adjuntar a aquest conveni com a addenda.

8. Seguiment i avaluació

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 constituirà una comissió mixta constituïda per
un representat de cada una de les entitats compromeses que vetlarà pel compliment dels
compromisos inclosos al conveni i n’avalu'i el seu funcionament. Una vegada constituïda,
aquesta Comissió es reunirà a instàncies de qualsevol de les dues parts.
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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?
IMAS es reserva la facultat d'interpretar les seves clàusules. \
L'ilVlAS, a més, podrà sol-licitar informació complementaria als equips tècnics municipals, aixi

com per contribuir a un òptim desplegament de les actuacions objecte d'aquest conveni,

9. Interpretació del conveni i marc normatiu

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. /
En tot allò no previst en aquest 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 Jurídic del Sector Públic, la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu
Comú de les AdministracionsPúbliques, la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears i

perla resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

' 10. Informació i divulgació

L’entitat local haurà de comunicar i convocar a l’IMAS i la Conselleria d'Afers Socials i Esports
através del seu Gabinet de Premsa a qualsevol acte de difusió a mitjans de comunicació que
realitzi la corporació local per a actes relacionats amb l'objecte d’aquest conveni.

11. Període de vigència del conveni

Aquest conveni és vigent des del moment de la signatura fins al 31 de març de 2021 i

comprèn totes les actuacions descrites en la clàusula que siguin objecte de les aportacions
corresponents i que es realitzin o s’hagin realitzat amb efectes retroactius des del 14 de març
a dia 31 de desembre de 2020.

12. Extinció

Aquest conveni s'extingeix per expiració del temps convingut d'acord amb el que estableix la
clàusula anterior, 0 per alguna de les causes de resolució següents:

a) L’acord mutu deles parts, que s’ha de formalitzar per escrit.

b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es
deriven de l’objecte del conveni.

c) La denúncia prèvia per escrit d'alguna deles parts, amb una antelació mínima de tres
mesos des de l'acabament de la vigència del conveni.

d) L’incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules pactades,
amb la denúncia prèvia d'una de les parts. En aquest cas, es poden exigir les responsabilitats
que es derivin d’incomplir—les. En cas d’incompliment de l'ajuntament/mancomunitat ha de
reintegrar els diners que li hagin estat pagats i dels quals no hagi efectuat la despesa,
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d'acord amb el que disposa aquest conveni.

e) La decisió judicial declaratòria dela nul-litat del conveni.

13. 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, 21 d’abril de 2020

"Institut Mallorquid'Afers El batle delAjuntajnt de Palma
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