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CONVENI [MARC DE COL-LABORACIÓENTRE L'AJUNTAMENTDE PALMA I LA
FUNDACIO BANCÀRIA "LA CAIXA" PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA A LA CIUTAT DE PALMA

Palma, 15 de juny de 2020

REUNITS

D’una part, 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. 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 març de 2014), per la cap de servei de Benestar Social, Silvia Gordiola
Llabrés.

I d'una altra part, D. Marc Simón Martinez, Sots Director General de la Fundació Bancària "la
Caixa", actuant en nom i representació de la mateixa, entitat domiciliada a Barcelona, avinguda
Diagonal, 621, i NIF.GS8.899.998.

Ambdues parts, en la representació que ostenten, es reconeixen mútuament plena capacitat per a
l'atorgament del present conveni i, a aquest efecte,

MANIFESTEN

I. — Que l'Ajuntament de Palma té l'atenció comunitària bàsica com un dels seus majors reptes
actuals i el contemplar des de totes les perspectives possibles, per garantir la promoció dels drets
de la infància en l’àmbit de la ciutat de Palma.
II. - Que l’Ajuntament de Palma mitjançant Pla de Benestar i Drets Socials té com a eix
prioritaris 2.— La prevenció, detecció i intervenció en les situacions d’exclusió social. Per tal
d’afavorir la convivència i la cohesió per afavorir la integració social a la comunitat de la
infància en situació de vulnerabilitat o risc social.

lII. — Que des de la xarxa de serveis socials municipals es contempla el desenvolupament
d'actuacions de prevenció comunitària que incideixin en els factors de risc per millorar la
convivència i el benestar dels infants i les seves famílies, per la qual cosa l'atenció a la infància
des dels Serveis Socials Comunitaris té com a finalitat afavorir un desenvolupament adequat de
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la infància i adolescència, atenent especialment els processos de socialització, potenciació de les
actuacions de promoció i integració social.
lV. - Que la Fundació Bancària "la Caixa" té entre les seves finalitats la de donar suport a les
actuacions que millorin el benestar de tots els sectors socials, aixi com la d'impulsar noves
iniciatives que aportin un benefici social.
V. « Que en compliment de les seves finalitats socials, la Fundació Bancària "la Caixa" impulsa
i desenvolupa el Programa CaixaProinfància, que té com a finalitat facilitar a la infància
afectada per una situació de pobresa i vulnerabilitat social el seu desenvolupament integral i

l’increment de les seves oportunitats. Amb aquest projecte. Fundació Bancària “la Caixa"
impulsa la creació d'un model d'acció que incideix en les dimensions socials, educatives, i

sanitàries de les families que accedeixen al programa i que promou el desenvolupament
mitjançant l'enfortiment de les seves competències i del compromís que ha de permetre assumir
amb autonomia aquest procés de millora, i que, emmarcats en el programa la Fundació Bancària
la Caixa’" ofereix els anomenats EspaiCaixa / CiberCaixa, espais d’atenció socioeducativa per a
l’atenció de la infància en horari extraescolar.
El projecte s'implementa en àrees urbanes que concentren les bosses més importants de pobresa
infantil.

L'eix central del programa és l'establiment d'un model d'acció social integral dirigit a la infància
vulnerable, a través d’un ventall de recursos oferts per la Fundació Bancària "la Caixa“ des dels
àmbits social, educatiu i de salut (reforç educatiu, equipament escolar, centre obert, suport
familiar, colònies urbanes i campaments, suport psicològic, alimentació i higiene infantil) a les
famílies de Palma, en especial les ateses pels serveis socials municipals de l’Ajuntament de
Palma
Vl. — Que per a l'execució del Programa CaixaProinfància la Fundació Bancària “la Caixa"
col- labora amb entitats socials de referència que ostenten la capacitat de liderar els projectes ja
que el treball s'integra en les actuacions i projectes existents al territori, fent necessari el
coneixement mutu i coordinació de la totalitat d'actors que hi són presents per garantir una
actuació coherent i de qualitat.
VII. — Que en el marc del Programa CaixaProinfància, la Fundació Bancària "la Caixa” ha
desenvolupat i promou la implantació d’un programa d’innovació educativa per la identificació
i promoció del talent, anomenat Tens Talent. Aquest programa proposa una metodologia
pautada d’intervenció amb nens i nenes en espais educatius destinada a la identificació del talent
de nens i nenes i al seu desenvolupament.
Vlll. — Que l'Ajuntament de Palma i la Fundació Bancària “la Caixa" han mantingut diversos
convenis de col-laboració des de l’any 2007 per a la implementació conjunta d’aquests
programes i que ambdós han valorat molt positivament la col- laboració duta a terme en tots
aquests àmbits fins al moment i que tenen interès a establir un nou conveni amb la finalitat
d'unir sinèrgies en el treball per una societat cohesionada i amb l'objectiu de garantir la bona
marxa de CaixaProinfància i de totes les actuacions que se’n deriven.

Per tot el que s’exposa. ambdues parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà per
les següents
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CLÀUSULES

1. OBJECTE
L'objecte d'aquest conveni és establir les bases de la col- laboració entre l'Ajuntament de Palma i
la Fundació Bancària “la Caixa” per a la implementació del Programa CaixaProíizfàrzcz'a a la
ciutat de Palma per garantir l'atenció a la infància afectada per una situació de pobresa i

vulnerabilitat social.

2. COMPROMISOSDE LES PARTS

Programa CaixaProinfància
L'Ajuntament de Palma i la Fundació Bancària "la Caixa" es comprometen, en relació al
Programa CaixaProinfància a:
— Identificar i analitzar conjuntament la distribució territorial de les situacions de vulnerabilitat
social i en risc d'exclusió que afecten a molts infants i famílies del municipi de Palma, i que
requereixen, mes alla de l'atenció a necessitats puntuals, un plantejament global d'actuació que
incideixi de forma integral en la transformació i millora de la realitat de la infantesa i la familia.
— Definir una cartera de serveis conjunta que permeti respondre a les necessitats dels menors i

les seves famílies i optimitzar els recursos econòmics públics i privats que es doten per als
col- lectius abans esmentat.
- Impulsar el treball en xarxa, com a millor resposta organitzativa per al desenvolupament de
l'acció social, aprofitant els recursos públics i privats existents i el territori i els projectes
d'actuació de caràcter innovador aportats per entitats col-laboradores especialitzades en els
serveis i recursos contemplats en el Programa.
— Desenvolupar protocols comuns d'actuació, que garanteixin la participació dels infants i de les
famílies ateses pels serveis socials municipals als recursos i activitats que conformen el
programa Caixaproinfància.
— Impulsar l'establiment, dinamització i manteniment de continus canals de comunicació i

transmissió d'informació.
— Establir amb caràcter prioritari estratègies i metodologies comunes que assegurin la
implantació de formules de prevenció del risc a traves d'activitats adaptades a les diverses
realitats dels menors.
- Desivnar interlocutors ro is i de les entitats er a 7arantir l’efectiva comunicació entre elsa i:
agents que vehicularan la implementació del programa.

Pel que fa als espais EspaiCaixa i CíberCaixa existents a la ciutat de Palma
L Ajmr'zlanfzen/ de Palma es cwnpromel a:
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Posar a disposició els locals on s’ubiquen les dues CiberCaixa i les dues EspaiCaixa en
funcionament de forma adequada (CiberCaixa Son Gotleu, CiberCaixa Verge de Lluc,
EspaiCaixa Can Ribas i EspaiCaixa Blai Bonet) per desenvolupar—hi el programa Tens
Talent.

Assumir el subministraments generals, de la gestió, de la neteja i de les assegurances
dels espais destinats a les CiberCaixa o EspaiCaixa.
La col-laboració de tecnics/ques dels serveis socials municipals en el bon
desenvolupament de les activitats: detecció i derivació d’infants-adolescents. intervenció
socioeducativa amb els menors i els seus progenitors, seguiment tècnic de les activitats
que es desenvolupin.
Assumir qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del funcionament de
l’equipament i dels espais en que se situen les CiberCaixa o EspaiCaixa, davant del
propi centre, dels usuaris que les fan servir o de terceres persones.
Assumir la coordinació, seguiment i supervisió tècnica de les activitats de CiberCaixa 0
EspaiCaixa, com també comprometre’s a fer complir la normativa específica establerta a
aquest efecte en l’àmbit local o autonòmic respectiu.
A no acceptar, durant la vigència d’aquest Conveni. col-laboracions procedents d’altres
entitats financeres 0 de fundacions relacionades amb aquests espais.

La Fimdació Bancària “la Caixa " es compromet (1:
Impulsar el desenvolupament del programa Tens Talent proporcionant els recursos
necessaris i vinculats exclusivament al seu desenvolupament.
Col-laborar en la dinamització de les CiberCaixa a través d’aportacions a les entitats no
lucratives col'laboradores del programa CaixaProinfància a la ciutat de Palma per a les
CiberCaixa en funcionament.

Aportar els recursos necessaris per al funcionament de les activitats realitzades pel
programa Tens Talent que es descriuen a l’annex adjunt i que s’acordin a la Comissió de
seguiment a la que fa referència el pacte sisè d’aquest conveni.
Assumir el manteniment dels equips informàtics de les Cibercaixa o EspaiCaixa i

garantir el seu bon funcionament durant la vigència d'aquest conveni. La Fundació
Bancària “la Caixa” queda exempta de qualsevol responsabilitat dels desperfectes
derivats del mal ús, o robatori.

3. OBLIGACIONS ECONOMIQUES
El present acord implica una aportació econòmica de 48.000 € per part de la Fundació
Bancària “la Caixa”. que seran transferides a les entitats col-laboradores del programa
CaixaProinfància a la ciutat de Palma que duen a terme la dinamització dels espais CiberCaixa.
La Fundació Bancària "La Caixa" farà les següents aportacions a les entitats socials que
col-laboren amb el programa CaixaProinfància: 24.000 € corresponents a l’any 2020 abans del
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30 de novembre de 2020 i 24.000 € corresponents a l’any 202l abans del 30 de novembre del
202l.

4. DIFUSIÓ

Les accions de difusió que es vulguin dur a terme en virtut d'aquest Conveni per part de
qualsevol de les dues parts signants han de ser consensuades per la Comissió de Seguiment.
En les activitats en collaboració apareixerà la imatge gràfica de les dues institucions, que haurà
de ser aprovada previament per cadascuna d'elles.

5. COMISSIÓDE SEGUIMENT
Per al seguiment del desenvolupament d'aquest conveni, es constituirà una comissió mixta.
integrada per dos representants de cadascuna de les parts signants.
Aquesta comissió es reunirà sempre que sigui necessari, o a requeriment de qualsevol de les
parts, amb un minim dos cop l’any, i li correspondran, entre altres funcions, la de realitzar el
seguiment de les diferents accions que es vagin desenvolupant amb la finalitat tant de millorar el
funcionament de les diferents activitats com realitzar noves propostes d'accions.
La comissió aixecarà acta de cada una de les reunions. Està facultada per elaborar documents
tècnics i organitzatius que serviran per concretar la col-laboració d’ambdues parts pel que fa a
les actuacions dutes a terme a la ciutat de Palma en el marc del vigent conveni
Es podran crear subcomissions tècniques per al seguiment operatiu de les col'laboracions
esmentades. de les quals també se n’aixecarà acta d’acords.

6. CAUSES DE RESOLUCIÓANTICIPADA

Aquest Conveni s’extingirà per l’expiració del temps convingut. sense que s’hagi acordat la
seva pròrroga, o per la seva resolució per alguna de les causes següents:
a) Per acord mutu de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. L'acord mutu entre les parts
signants, que haurà d'instrumentar per escrit;
b) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que
constitueixen 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 de les
seves obligacions, havent de comunicar fefaentment a l'altra. la pretensió de resolució a efectes
de fixar en el temps el moment de l'extinció del conveni.
e) Per la decisió judicial declaratòria de la nul- litat del conveni.

t) Qualsevol altre causa prevista en les lleis.
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7. VIGÉNCIA

El present Conveni Marc estendrà la seva vigència des de la data de la signatura fins al 31
desembre de 2021, podent ser prorrogat per períodes d’un any mitjançant la subscripció de la
corresponent addenda de pròrroga.
Anualment, es procedirà per part del servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma i de la
Fundació Bancària “la Caixa" a l'avaluació de la collaboració establerta emparada en el present
conveni marc, i dels resultats aconseguits, valorant la conveniència de continuar amb la
col- laboració.
I perquè així consti als efectes oportuns, en prova de conformitat, ambdues parts signen el
present Conveni, en dos exemplars, al lloc i la data dalt indicats.

PER L’ AJUNTAMENT DE PALMA PER LA FUNDACIÓ BANCÀRIA
”LA CAIXA”

Fírmado digitalmente
por 46329478A MARC
SIMON IR: 658899998)
Fecha: 2020_09.16
l3:08:27 +02'OO'

46329478A MARC
SIMON (R: 658899998)

Antoni Noguera Ortega, tinent de batle
de I’Area de Cultura i Benestar Social
de l’Ajuntament de Palma

Marc SimónMartinez,
Sots Director General de la Fundació
Bancària "la Caixa"

Silvia Gordiola Llabrés
La cap de Servei de Benestar Social (pd. Decret de batlia núm.
3000/“2014, de 26/02/2014 (BOIB núm 30, de 04J03/20I4)
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ANNEX

COL-LABORACIÓPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TENS TALENT
En relació al Programa Tens Talent, l'Ajuntament de Palma es compromet a:
— Impulsar la cohesió i implicació de tots els agents implicats en la dinamització de les CiberCaixa o
EspaiCaixa per a la implementació i aplicació del programa Tens Talent.

—Garantir les condicions per a una òptima implantació del programa. Aquestes condicions es pactaran a
la Comissió de Seguiment a la que fa referència la clàusula 6 d'aquest conveni i farà referència als
següents punts:
a.- Intensitat de l'aplicació del programa.
b.- Aplicació del programa en grups d’infants estables i amb una assistència regular.
c.—Aplicació del programa en grups d'infants d’edats adequades (6-l2 anys) i amb baixa disparitat
d’edats.

d.— Altres qüestions que es considerin d’interès.

Per tal que la implantació del programa Tens Talent a les CiberCaixa esmentades es realitzi de
forma exitosa, la FundacióBancària “la Caixa” se compromet a facilitar:
a) Materials
—l\/lodel d’implementació del programa Tens Talent (manual d’aplicació del programa pels educadors i

educadores de les CiberCaixa)
—Material imprès necessari per al desenvolupament del programa segons el model descrit en el manual:
Contes Tens Talent, Quaderns de Bitàcola.

-Bagul de materials per completar l’equipament lúdic habitual de les CiberCaixa.

b) Tecnologia
Manteniment de 22 tablets que permetin l'ús d’apps educatives recomanades en algunes activitats del
programa Tens Talent i d’armaris electriiicats amb tancaments de seguretat per a la seva custòdia.

0) Formació i suport
— Formació prèvia sobre el programa Tens Talent per als educadors i educadores encarregats de la seva
aplicació i implementació.
— La Fundació Bancària “la Caixa“ també proporcionarà una persona de referència per assessorar a els
educadors i les educadores encarregats de la implementació del programa
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