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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALMA I CARITAS PER
INSTRUMENTALITZAR UNA SUBVENCIÓ DIRECTA ARRAN DE LA CRISIS
SANITÀRIA DEL COVID-19 PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS
BASIQUES PER A PERSONES IMMIGRADES EN SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT

Palma, 12 de juny de 2020

REUNITS

D’una banda, 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 Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament 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.

I de l’altra, Catalina Mateu Vicens, Secretària General de Càritas Diocesana de Mallorca,
amb CIF R0700067B i amb domicili al c/ Seminari, 4, 07001 de Palma, actuant en nom i

representació de l'esmentada entitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar—se mitjançant
aquest document, manifesten els compareixents tenir vigents els seus poders i ser suticients
per obligar a les seves representades i

EXPOSEN

!. ;,fL’aiticle 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 règim públic de Seguretat Social per tots els ciutadans, que garanteixi
l’assistència i les prestacions socials suficients davant situacions de necessitat,
especialment en casos de d’atur.

D’igual manera l’article 14.3 de la Llei Orgànica 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 admim'stratíva, tenen dret als
serveis i prestacions socials bàsiques

lll. L’article 3015 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la competència exclusiva, entre d’altres, en matèria de polítiques d’atenció
a persones dependents, d’acció i benestar social i polítiques d’atenció a les
persones i als col-lectius en situació de pobresa o necessitat social. En anàleg sentit
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es pronuncia l’article 20 de la Llei 4/2009, d’ 11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears, incloent—s’hi com a prestacions del sistema públic de serveis socials
les ajudes econòmiques que s’ofereixen a persones i destinades a complir les
finalitats de l’article 3 de l’esmentada llei.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració 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 d’abril,
reguladora de les bases de règim local. En concret, la Llei 27/2013 ha modificat,
entre d’altres l’article 25 de la Llei 7/1985 relatiu a les competències dels
municipis. Abans de la reforma feta per la Llei 27/2013 els municipis tenien
competència, entre d’altres, en la matèria de prestació de serveis socials i de
promoció i reinserció social, d’acord amb allò que preveia l'article 25.2k de la Llei
7/1985 abans de la modificació feta per la Llei 27/2013. Després de la reforma els
municipis tenen competència pròpia, entre d’altres, en la matèria d’avaluació i

informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en
situació o risc d’exclusió social, d’acord amb allò que preveu l’article 25.2e de la
Llei 7/1985 desprès 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 competència pròpia en matèria de prestació dels serveis socials i de promoció
i reinserció social, de manera que només tenien com a competència pròpia
l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social. No obstant tot l’anterior, el Decret
Llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures per aplicar a les Illes 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
competències pròpies, totes aquelles que les lleis autonòmiques li havien atribuït
amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013.

L’article 7510 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears reconeix al municipi
de Palma un règim especial derivat de l’aprovació d’una llei de capitalitat. En
aquest sentit, l’art. 99 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de
Palma, en matèria de serveis socials estableix que "l 'activitat de prestació dels
serveis socials contribuirà afer real i efectiva la igualtat, garantint i facilitant a
tota la ciutadania l'accés als serveis que afavoreixen un desenvolupament lliure i
ple de la persona i dels col-lectius dins de la societat, especialment en casos de
limitacions i mancances. Es previndran i eliminaran totes les causes que donin
lloc a l'exclusió social i s’aconseguira la integració de tota la ciutadania
afavorint la seva solidaritat i participació.”

L’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que
seran exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, tan sols subjecta al
control de constitucionalitat i legalitat. Aixi aquest article disposa que, dins el
marc de les seves competències, són pròpies dels municipis, entre d’altres, la
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regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones i dels serveis socials
publics d’assistència primària.

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears estipula a
l’article 5.5 que “"'en tot cas les persones que es trobin en una situació de necessitat
personal bàsica poden accedir a les prestacions del sistema de serveis socials que
permeti atendre aquesta situació". D’igual manera a l’article 14 del mateix cos
legal s’atribueix als serveis comunitaris bàsics municipals, entre d’altres, la funció
de gestionar les prestacions d’urgència social i la tramitació de les prestacions
econòmiques d'àmbit municipal i les altres que li siguin atribuïdes. Finalment a
l’article 25 de la llei es defineix les prestacions bàsiques garantides i es fixa que
“la cartera de serveis garantirà la resposta immediata a les situacions
d'emergència social i les prestacions que donin cobertura a les necessitats
bàsiques de les persones beneficiàries”, considerant-se com prestacions bàsiques
principalment l’allotjament, l’alimentació i el vestit.

El Reglament de prestacions econòmiques de l’Ajuntament de Palma, aprovat
definitivament en sessió ordinària el 30 d’octubre de 2014 (publicat al BOIB núm.
156, de 13 de novembre de 2014), regula una sèrie de prestacions econòmiques
que, segons disposa l’article 3, tenen com a finalitat pal-liar la carència o
insuficiència de recursos econòmics per l’accés o manteniment de l’habilitatge
habitual i/o de les despeses derivades del mateix, les necessitats bàsiques
d"alimentació i higiene, les necessitats d’integració educativa i/o laboral, les
necessitats de suport a la infància en risc i altres com el transport 0 la tramitació de
documentació.

El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de
serveis socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix la
tipologia de les prestacions econòmiques de competència municipal i entre elles
les ajudes d’emergència social per atendre situacions de necessitat social valorades
prèviament pels serveis socials municipals.

El Ple de l’Ajuntament de Palma va aprovar el 25 de maig de 2017 la Cartera
Municipal de Serveis Socials. Aquesta a l’apartat 1.1. Atenció professional
individua[familiar es refereix a l’Atenció Social:

1.1.2— Atenció Social:

Descripció
Atenció professional realitzada pels Trebailadors/es Socials dels Centres
municipals de serveis socials per capacitar a les persones en habilitats
personals i competències que els possibilitin resoldre autònoniament les seves
dificultats socials.

Funcions
L atenció que es du a terme des dels Centres Maniczpals de serveis socials te'
duesfimcions:
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' Preventiva: impedint el desen\r'olupament de factors de risc [ potenciant els
de protecció.
' lnsertora: intentant solucionar les situacions de dificultat social o risc
d exclusió social.

Perfils
’ Persones amb necessitat d informació, orientació i derivació.
' Personeslfamilies amb dificultats econòmiques.
' Persones amb dificultats d 'liabitatge.
“ Persones/families amb dificultats de convivència i/o relació.
“ lnfants/adolescents en situació de risc de desatencio'.
' Infants/joves en situació de l?’7[tlïl'“(lCÍCZl77€ltl.

' Violència de gènere.
“ Persones amb discapacitat.
' Persones amb dificultats d inserció social per addiccions.
' Persones immigrants amb dificultats d integració social.
' Persones majors.
“ Persones amb dificultat d integració laboralper problemàtica social.

Atencions que ofereix
] . Informació i/o orientació i assessoran'zent sobre recursos [ prestacions

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

social per tal de:
—Millorar les habilitats personals a través de [ aprenentatge en la resolució
de conflictes, capacitació en la presa de decisions, adquisicions
d ”habilitats d 'autocura.
—Millorar les habilitats de criança, de relació intrafamiliar, capacitat per
la gestió econòmica, atenció a persones dependents.
-Facilitar l'accés a itinerarisformatius, laborals, habilitats de recerca de
feina, facilitar ] "acce's a recursos especificsformatius _ laborals.
—[ncrementar la participació en activitats de la comunitat i la xarxa de
suportfamiliar.
—Disminuir situacions de risc.
—lV1'illorar la situació econòmica.

Canals d 'acce's
-Directament la persona/familia.
-1nterprofessionalitat.
—Derivació entitats o serveis.
—Vei'ns 0 d 'altres.

XII. Dins làmbit regulador de les subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, configura aquestes com una tècnica de foment de
determinats programes d’utilitat pública i d’interès general i, fins i tot, com a un
procediment de col—laboració entre l’Administració Pública i els particulars per a
la gestió d'activitats d’interès públic. Les subvencions es poden instrumentalitzar
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mitjançant conveni i podran concedir—se de forma directe, aquelles subvencions en
que per les caracteristiques especials de la persona o entitat beneficiària o de
l’activitat subvencionada no sigui possible, objectivament, promoure la
concurrència pública; i amb caràcter excepcional, aquelles en les que s’acreditin
raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari, o qualsevol altre raó
degudament justificada, que diticulti la concurrència competitiva.

Xlll. Càritas Diocesana de Mallorca és l’organisme oficial d’acció caritativa i promoció
social de l’Església al Bisbat de Mallorca. Té com a missió promoure, orientar i

coordinar l’acció de la caritat i la justícia social, a la nostra Església, tenint una
especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i

excloses. Vol respondre als reptes que planteja la nostra societat. Actua al territori
de ciutat a traves de programes i projectes des d’una atenció descentralitzada al si
de les parròquies i barris que hi ha al municipi. Resulta l’única entitat privada que
actualment presta el servei d’atenció primària al municipi de Palma i que treballa
conjuntament amb la xarxa d’atenció primària d’lBSALUD i els serveis socials
bàsics de l’Ajuntament de Palma.

XIV. L’Ajuntament de Palma i Càritas Diocesana venen desenvolupant, en el marc de
les seves competències i finalitats estatutàries, col-laboracions mútues adreçades a
la prevenció de situacions de risc i promoció dels sectors de la població més
vulnerables. A aquests efectes, el 28 de febrer de 2020 es va signar un conveni de
col-laboració mitjançant el qual s’instrumentalitzava una subvenció prevista
nominativament en el pressupost municipal per a la cobertura de les necessitats

; bàsiques d’aquelles persones immigrades en tràmits per regularitzar la seva’

situació administrativa i que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat.
Aquest conveni estenia la seva vigència fins el mes d’abril de 2020.

XV. Ara, arran de la crisis sanitària provocada per la pandèmia del COVlD-lQ, i

l’increment de la demanda d’ajudes de la població en vulnerabilitat social que es
i, / pot trobar especialment afectada per la paralització de la economia com a
’

conseqüència de les mesures de confinament adoptades pel Govern de la Nació, es
considera que s’ha de continuar prestant la cobertura necessària a aquests usuaris.

Per tots els motius exposats, i vistes les seves competències, les parts acorden subscriure el

CLÀUSULES

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte instrumentar una subvenció directa a Càritas Diocesana de
Mallorca en relació a l’atenció de les persones immigrades, en tràmits per regularitzar la seva
situació administrativa, que es troben en una situació de vulnerabilitat i no tenen capacitat per
poder cobrir les seves necessitats bàsiques.
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2. Beneñciarís

Les persones sol- licitants de les prestacions hauran de complir amb els requisits següents:

—N0 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
tràmit legal d’emancipació.
—Tenir expedient obert a serveis socials comunitaris bàsics a Palma.
-No disposar de bens mobles, immobles, diferents a 1"lrabitatge habituals, envers els quals es
disposi del dret de propietat, possessió o usdefruit, i se’n pugui derivar un rendiment
econòmic. Amb caràcter general no disposar de recursos alternatius que demostrin
l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per la qual se sol- licita l’ajut.
-No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin
cobrir la totalitat de la necessitat sorgida.

Per tal d'acreditar aquests requisits, aixi com per procedir a la valoració de la situació
personal i/o familiar dels usuaris, els tècnics que atenguin als mateixos podran reclamar la
documentació establerta al Catàleg de Prestacions econòmiques. No es reclamarà
documentació que ja consti actualitzada a l’expedient de la persona sol-licitant o del nucli
familiar, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis municipals 0 altres
administracions segons l’article 6.2, lletra b de la llei 11/2007, de 22 de juny, d”acce's
electrònic dels ciutadans als serveis públics.

3. Procediment

Els beneficiaris del programa seran atesos en primer lloc pels serveis municipals base de
l’Ajuntament de Palma, en el que se’ls obrirà expedient i se’ls farà una primera valoració de
la seva situació personal i familiar, on es comprovarà si compleixen els requisits per ser
perce tors d’una prestació econòmica, en els termes fixats al Catàleg de Prestacions
E ofnòmiques de serveis socials vigent i la resta de normativa aplicable a l’efecte.

Els usuaris que compleixin els requisits per a ser subjectes passius de les prestacions
econòmiques corresponents, una vegada efectuada la valoració pels tecnics socials pertinents,
podran ser derivats als serveis de Càritas, 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, Càritas atendrà a les persones derivades informant de la tasca que
desenvolupa i gestionarà la cobertura de les necessitats valorades pels serveis municipals base
de l’Ajuntament de Palma seguint les estipulacions del Reglament de prestacions
econòmiques vigent i la normativa que resulti aplicable.

Posteriorment podran ser derivats als serveis de Càritas per tal de que tramitin les prestacions
i els recursos pertinents per tal de cobrir les necessitats bàsiques, les quals podran ser
complementades amb les prestacions municipals.
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S'establiran estratègies conjuntes, amb la recollida de dades personals corresponents, les quals
es tractaran de conformitat amb la normativa legal aplicable als efectes i amb l’establert a la
clàusula vuitena daquest conveni.

S'establirà un espai de coordinació per posar en comú la informació, estudi i valoració de la
planificació de les actuacions a realitzar.

4. Obligacions parts

L’Ajuntament de Palma es compromet a:

a)

b)

0)
d)

6)

Aportar la quantitat total de 150000 € per tal de cobrir els recursos i

prestacions relatives a l’objecte del conveni, de conformitat amb les
liquidacions presentades per Càritas Diocesana de Mallorca.
Atendre als usuaris dels Centres Municipals de Serveis Socials i valorar si
compleixen els requisits per ser perceptors d’una ajuda econòmica.
Derivar als usuaris que compleixen els requisits a Càritas.
Tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb la
normativa aplicable.
Prestar suport jurídic i tècnic en relació amb els dubtes que puguin sorgir en
relació a l’execució de les clàusules del conveni i de la normativa de
prestacions econòmiques corresponent.

Càritas Diocesana de Mallorca es compromet a:

a)
b)
0)

d)
6)

de Palma,

Atendre als usuaris derivats pels Centres Municipals de Serveis Socials.
Informar als usuaris i gestionar la cobertura de les necessitats bàsiques.
Tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb la
normativa aplicable.
Aplicar els fons rebuts a les prestacions objecte del conveni.
Justificar en els termes establerts a la clàusula sisena les despeses abonades en
l’execució d’aquest conveni.

uantia econòmica i justificació

L’import màxim daquest conveni serà de 150.000,00 € (cent cinquanta mil euros), import
que estarà dotat amb càrrec a l’aplicació 05.2312048027 —— Subv. Conveni Càritas— del
pressupost de despeses de l’any 2020 de l’Area de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament

Amb aquest import es sufragaran les despeses relatives als mesos d’abril, maig, juny, juliol,
agost, setembre, octubre i la primera meitat de novembre de 2020, de conformitat amb les
liquidacions presentades per a cada període i en tant no s’excedeixi de l’import esmentat.

Els fons rebuts per l’Ajuntament cobriran les prestacions satisfetes a cada usuari en aplicació
de la normativa vigent, aixi com les tasques de gestió relatives a l’execució del conveni, les
quals no podran superar el 5% de l’import total a justificar.
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Els terminis per presentar la documentació justificativa de l’execució de les activitats objecte
del conveni seran els següents:

—Per les despeses relatives als mesos d’abril, maig i juny de 2020 la justificació de les
mateixes es presentarà com a màxim el 31 de juliol de 2020.
-Per les despeses relatives als mesos de juliol, agost, setembre, octubre i la primera
meitat de novembre de 2020 es presentarà com a màxim el 30 de novembre de 2020.

La documentació justificativa estarà conformada per:

1) Un certificat o declaració responsable pels serveis econòmics de l’entitat on es faci
constar l’import executat cada mensualitat de l’exercici a justificar.

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

“Nom i cognoms, documentació d’identitat, data de la derivació de l’usuari per part
del CMSS, tipus de prestació reconeguda, quantia abonada i data d’abonament de la
mateixa”.

3) Originals dels justificants econòmics i les acreditacions de pagament dels fons
rebuts per l’Ajuntament i destinats a l’atenció i prestació de la cobertura als usuaris.

Les despeses abonades als usuaris en l’execució d’aquest conveni no podran superar
les quanties màximes mensuals o anuals establertes al Catàleg de prestacions
econòmiques vigent per a cada tipologia de prestació.

Les despeses derivades de les tasques de gestió es justiñcaran mitjançant la
presentació dels justificants econòmics corresponents.

Sense perjudici de les responsabilitats que s escaiguin lAjuntament de Palma procedirà alanul lagototal o parcial de la subvenció proposada o atorgada dacord amb l’establert a lesi bases ?execuc1o del pressupost municipal vigent, lOrdenança Municipal de Subvencions1 la
rest de normativa aplicable.

%

!.

Procedirà el reintegrament total o parcial de la quantitat percebuda per l’incompliment de la
' finalitat del conveni, l’incompliment de l’obligació de justificar l’aplicació dels fons rebuts i/o
r la modificació o incompliment de les condicions considerades per a l’atorgament dels

Per les despeses relatives als mesos d’abril, maig i juny s’abonaran les quanties corresponents
dintre del mes posterior a la presentació de la documentació justificativa relativa a les
despeses del període corresponent. Per les despeses de la quantia corresponent als mesos de
juliol, agost, setembre, octubre i la primera meitat de novembre 2020 s’abonarà dintre del mes
posterior a la presentació de la documentació justificativa final. En tot cas serà preceptiu que,
amb anterioritat als abonaments de les despeses esmentades, s’hagi aprovat per la Junta de
Govern Local la justificació de les despeses relatives als periodes corresponents.
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6. Composició, funcions i règim de reunions de la Comissió de Seguiment.

Per a l'establiment de l’adequada coordinació, la realització del seguiment necessari i el
desenvolupament del Conveni, es constituirà una Comissió de Seguiment.

Aquesta Comissió de seguiment estarà integrada pels membres següents:

- Dues persones nomenades per Càritas Diocesana de Mallorca.
— Dos tècnics nomenats per l’Area de Cultura i Benestar Social.

Les funcions d’aquesta Comissió són les següents:

-Recerca d’altres formes de col-laboració per tal d’atendre a les persones que es troben en
situació irregular.
-Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte
daquest Conveni, atès el caràcter d’organismes mixt de vigilància i control. Abans de
residencial“, quan sigui pertinent fer—ho, el coneixement dels litigis produïts davant els òrgans
jurisdiccionals ordinaris, es un requisit procedimental previ intentar la conciliació en el si
d’aquest òrgan mixt.
—Emetre informe, dirigit a l’òrgan competent per a resoldre, respecte de les incidències que es
produeixin en les actuacions objecte daquest Conveni i, en el seu cas, proposar
recomanacions i suggeriments per millorar l’eficiència de la cooperació.
—Qualsevol altre qüestió que es susciti i s’acordi mútuament.

El règim de reunions de la Comissió de Seguiment és el següent:

—La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, quan sigui necessari, a petició d’una de les parts,
amb una antelació mínima de quinze dies. Com a minim s’haurà de reunir una vegada a l’any.
—La data i el lloc de realització de les reunions de la Comissió de Seguiment s’ha de decidir
d’acord mutu entre les parts que conformen la Comissió.
-S’ha d’estendre una acta de cada reunió de la Comissió en la qual figurin les deliberacions i
els

aC/o:ds
adoptats.

7 rotecció de dades de caràcter personal.

En cas de que les actuacions objecte del present conveni facin necessari el tractament de
dades de caràcter personal, aquestes estaran subjectes a les disposicions contingudes al
eglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; així com la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia del drets digitals, i les
disposicions reglamentàries que la desenvolupin en la mesura que continuïn vigents.

Les parts s’obliguen a tractar les dades de caràcter personal, a les quals tingui accés amb
ocasió del compliment del present conveni, d’acord amb la normativa citada i les instruccions
dictades per l’Ajuntament, sense que en cap cas les pugui aplicar i utilitzar amb una finalitat
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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 fitxers automatitzat i, de conformitat amb
l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, s”informaran als usuaris d’aquestes dades de la seva
facultat per exercir els seus drets d’accés, 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 l’òrgan
davant el qual poden exercir aquests drets.

8. Vigència.

Sense perjudici de la data de la seva formalització, aquest Conveni estarà vigent des de H
d’abril de 2020 fins al 30 de novembre de 2020. No obstant, les activitats subvencionables
objecte del Conveni estaran compreses entre l’1 d’abril de 2020 i el 15 de novembre de 2020.

No es contempla la possibilitat de pròrroga d’aquest conveni mitjançant la subscripció d’una
addenda de pròrroga.

9. Extinció.

Aquest Conveni s’extingeix per l’expiració del temps convingut en els termes que estableix la
clàusula 9, o be' per la resolució anticipada del mateix, amb l’audiència prèvia de les parts, per
alguna de les causes següents:

a) Per acord mutu de les parts, que s"ha de formalitzar per escrit.
b) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es

deriven de l’objecte del Conveni.
c) Per la denúncia prèvia per escrit d’alguna de les parts, amb una antelació mínima de

tres mesos a l’acabament de la vigència del Conveni.
d) Per l’incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules

pactades, en particular les obligacions relatives a la justificació de les despeses del
conveni, amb la denúncia prèvia d’una de les parts. En aquest cas, es podran exigir les

;" responsabilitats procedents.
e) Per la decisió judicial declaratòria de la nul-litat del conveni.
i) Per qualsevol altre causa de resolució prevista en les lleis.

10. Normativa aplicable.

La tramitació d’aquestes ajudes es realitzarà de conformitat amb la normativa aplicable a
l’efecte i, especialment, amb les disposicions determinades al Catàleg de prestacions
econòmiques i el Reglament de les Prestacions Econòmiques de l’Ajuntament de Palma
vigent.

Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, en virtut del que estableix l’article 6 d’aquesta llei.

l0
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ll. Jurisdicció.

Les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació, l’execució i, si s’escau, la
resolució d’aquest Conveni, atesa la seva naturalesa juridicoadministrativa, s’hauran de
sotmetre als òrgans de l’ordre 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.

l, perquè consti als efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signam aquest
conveni en dos exemplars, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Per part de l'Ajuntament de Palma, Per part de Càritas Diocesana de Mallorca, la
el tinent de batle de l’Àrea de Cultura i secretària general
Benestar Social
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Catalina Mateu Vicens
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