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Addenda al Conveni de col-laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i

l'Ajuntament de Palma per a la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes per a
gent gran en situació de dependència

Parts

Fina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears en
virtut del Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es
disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de
juliol), en representació de l'Administració dela Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb
NIF SO711001H, en ús de les atribucions que li confereix la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44,
de 3 d’abril).

José Hila Vargas, batle de l'Ajuntament de Palma en virtut de l’acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament en la sessió celebrada el dia 15 de juny de 2019, assistit pel secretari d'aquesta
corporació municipal, Miquel Ballester Oliver, en representació de la institució esmentada,

"' amb NIF P0704000L fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora deles bases de règim local.

Antecedents

1. El 6 de novembre de 2019 es va signar el Conveni de collaboració entre la Conselleria
d'Afers Socials i Esports i l'Ajuntament de Palma per a la reserva i l’ocupació de places
d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència. L'àmbit temporal dins del
qual s'han de dur a terme les actuacions emparades per aquest Conveni s'enten des de l’1

de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2021.

2. La pandèmia de COVID—19 està suposant una emergència sanitària a nivell mundial. Las
circumstàncies extraordinàries que concorren constitueixen, sense cap dubte, una crisi
sanitària sense precedents i d'enorme magnitud tant pel molt elevat nombre de ciutadans
afectats com pel extraordinari risc per als seus drets.

3. La crisi sanitària s'està transmitent a l’economia i a la societat a una gran velocitat,
afectant tant a l'activitat productiva com a la demanda i al benestar dels ciutadans, la qual
cosa ha obligat els governs a adoptar mesures de tot tipus per lluitar contra l’onada de
contagis i mitigar els efectes econòmics i socials que aquest fenomen està produint.



4. Entre les mesures que s'han adoptat està el tancament de tots els centres de dia per a
gent gran en situació de dependència, la qual cosa ha suposat la suspensió del servei
d'estades diürnes i el tancament del Centre de Dia de Son Sardina, situat al carrer
Passatemps, núm. 60, de Palma; del Centre de Dia de Son Dureta, situat al carrer
Pensament, núm. 5, de Palma, i del Centre de Dia des Coll d'en Rebassa, situat al carrer
Navas de Tolosa, núm. 28, de Palma. Aquesta mesura provocarà un perjudici econòmic
molt greu a l’Ajuntament de Palma, atès que deixarà d’ingressar l’import corresponent a
les places conveniades, però tindrà que continuar fent front a totes les despeses que
generen els centres de dia, entre elles les nòmines del personal.

5. En data 16 de març de 2020, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, mitjançant la

seva Secretaria d'Estat de Drets Socials, va remetre a les Comunitat Autònomes un
document tècnic de recomanacions d'actuació des dels serveis socials d'atenció
domiciliària davant la crisi per COVID—19. En el punt 3.1 d'aquest document s'estableix,
entre les mesures per garantir la continuïtat en l’atenció, que «se revisaran els casos que
estaven essent atesos en Centres de Dia (sense SAD) per verificar que estan correctament
atesos en els seus domicilis i si precisen algú tipus de suport extern. A aquests efectes
s’haurà de mobilitzar, si es precisa, al personal d’aquests centres». Així mateix, en el punt
3.4, es regula la combinació amb altres serveis, i disposa que: «s’ha de prestar especial
atenció a les persones que es vegin afectades pel tancament d’altres servei comunitaris de
proximitat (Centres de majors, Centres de Dia, Unitats d’estades diürnes, etc.). Se recomana
que el personal disponible d’aquests centres passi a disposició o sigui activable en
casos de necessitat per valorar, compensar [ cobrir necessitats amb atencions domiciliàries».

6. L’article 7.3a del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents
; € ”en matèria de contractació, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi
f fl?” ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic i

l / / social del COVID—19, estableix el següent: «Els beneficiaris de les prestacions de
i fi _Ééí/ dependència, previstes al Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per
la“ calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica de les

”Él persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública
dAtenció a la Dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques
del Sistema per a [Autonomia [ Atenció a la Dependència, que quedin suspès, queden
exempts de participar econòmicament en el seu cost».

7. Pel que respecta a les aportacions d'ambdues parts, es fan de manera conjunta i

compartida mitjançant la col-laboració institucional entre elles, atès que els seus
interessos són de tipus públic, sense que cap de les parts tingui un interès econòmic o
mercantil. Les activitats que realitzen les parts signants pretenen donar resposta a
objectius compartits, per la qual cosa ambdues parts aporten mitjans i recursos per
materialitzar la finalitat de l’Addenda al Conveni.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquesta Addenda al Conveni, d’acord amb les següents
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Clàusules

1. Objecte

L'objecte d'aquesta addenda al Conveni és, per una banda, regular la prestació substitutòria
que l'Ajuntament de Palma ha de dur a terme atès que les persones beneficiàries segueixen
necessitant atenció, i, per una altra banda, establir el finançament que s'ha d'aplicar durant la

vigència de l’estat d’alarma o la suspensió parcial del servei d’estades diürnes.

2. Serveis prestats

Mentre duri l'estat d'alarma o la suspensió parcial del servei d’estades diürnes, l'Ajuntament
de Palma es compromet a realitzar un seguiment telefònic i presencial de les persones
beneficiàries del servei d'estades diürnes a l’objecte de comprovar el seu estat i les seves
necessitats. Així mateix, els proporcionarà el menjar a domicili a tots els usuaris que ho
necessiten.

3. Finançament

3.1. Mentre duri l'estat d’alarma o la suspensió parcial del servei d’estades diürnes, els
beneficiaris d'aquesta prestació de dependència queden exempts de participar en el seu cost.

3.2. Mentre duri l'estat d’alarma o la suspensió parcial del servei d'estades diürnes, la
Conselleria d'Afers Socials i Esports abonarà a l'Ajuntament de Palma l'import total
corresponent a cada plaça, segons el grau de dependència, sempre que hagi prestat els
serveis anteriorment esmentats, és a dir:

Places de centre de dia per a gent gran en situació de dependència:

Grau HI: 41,72 €/dia
Grau II: 36,29 €/dia
Grau 1: 33,37 €/dia

3.3. Si l'Ajuntamentde Palma, durant l'estat d'alarma ola suspensió parcial del servei d’estades
diürnes, no dona el servei de menjador en el domicili de la persona beneficiària, se l’aplicarà
un descompte en concepte de manutenció de 8 €/dia, a les quanties anteriorment
esmentades.

3.4. La facturació corresponent a aquest periode de l'estat d'alarma o de suspensió parcial del
servei d'estades diürnes s’imputarà al document comptable AD ja existent del conveni, amb
càrrec a la partida pressupostària 17301.313D01.46000.11, dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, a la partida pressupostària
17301.313D01.46000.1l (o la corresponent alternativa) dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, i a la partida pressupostària
17301.313D01.46000.1l (o la corresponent alternativa) dels pressuposts generals de laL



Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, la qual cosa suposa que no s'amplia
l'import màxim del conveni. Tot això, sense perjudici de dur a terme una futura regularització
econòmica si no existeixi dotació pressupostària suficient per fer front a aquesta situació
especial.

. .4. Remissíó a les clàusules del conveni de col-laboració imc al

En la resta d'aspectes no prevists en aquesta addenda cal atendre a les previsions establertes
al conveni de col-laboració inicial signat per les parts el 6 de novembre de 20l9.

Com a prova de conformitat, signam aquesta Addenda al Conveni en tres exemplars.

Palma, 5 dejuny de 2020

Per la Conselleria d'Afers Socials i Esports Per l'Ajuntament de __P/almaï

f,-

Fina Santiago Rodrig


