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Conveni de col-laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i

l’Ajuntament de Palma per a l’accés a les dades personals de les persones
sol-Iicitants d’atenció a la dependència.

Parts

Josefina Santiago Rodriguez, consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les
Illes Balears en virtut del Decret 10/2019, de 3 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 la Conselleria d’Afers
Socials i Esports, amb NIF S-O711001—H, 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).

Jose Hila Vargas, Batle de Palma nomenat en virtut de l’acord adoptat pel Ple de
l’Ajuntament en la sessió celebrada el 15 de juny de 2019, assistit pel secretari
d’aquesta corporació municipal, Miquel Ballester Oliver, en representació de la
institució esmentada, fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Antecedents

1. L’objecte de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, és, d’acord amb
l’article 1, regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici del
dret subjectiu de la ciutadania a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, mitjançant el Sistema per a l’Autonomia i

Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col-laboració i la participació de totes les
administracions públiques.

2. El SAAD respon a una acció coordinada i cooperativa de l’Administració general de
l’Estat i les comunitats autònomes que preveu mesures en totes les àrees que
afecten les persones en situació de dependència, amb la participació, si escau, de
les entitats locals, d’acord amb el que estableix l’article 1.2 de la Llei 39/2006.

3. El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) garanteix les
condicions bàsiques i el contingut comú a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de
desembre; serveix de via per a la col-laboració i la participació de les
administracions públiques, en l’exercici de les competències respectives, en matèria
de promoció personal i atenció i protecció a les persones en situ 'óf'de
dependència.
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L’article 3015 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears té competències exclusives en matèria de polítiques d’atenció a persones
dependents.

. De conformitat amb el 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), rectificat pel Decret 19/2019, de 16 de juliol,
de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 100, de 20 de juliol), la consellera
d’Afers Socials i Esports actua en representació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb les atribucions que li confereixen els
articles 110) i 804 dela Llei 3/2003.

. El Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administracióde la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2
d’agost), rectificat pel Decret 22/2019, de 19 d’agost, de la presidenta de les Illes
Balears (BOIB núm. 116, de 24 d’agost), que atribueix a la Direcció General
d’Atenció a la Dependència l’exercici de les competències d’atenció i suport a
persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera
edat i a altres col-lectius en situació de risc o de necessitat social.

. L’article 78 dela Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administracióde la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que l’Administració de la
comunitat autònoma pot subscriure convenis de col-laboració amb les altres
administracions públiques en l’àmbit de les competències respectives.

. 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 regulació i la
prestació dels serveis d’atenció a les persones i dels serveis socials públics
d’assistència primària".

Les competències de les administracionspúbliques 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, les administracions col-Iaboren en
l’aplicació de les polítiques de serveis socials mitjançant els instruments que
estableix la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu, la
legislació sobre consells insulars i la de règim local.

Alomar i Villalonga, 33
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D'altra banda, l’article 14 de la Llei 4/2009, d’11 de juny de serveis socials de
les Illes Balears, de funcions dels serveis comunitaris bàsics en l'apartat 0)
atribueix als serveis socials municipals la informació, orientació i

assessorament a les persones en relació a Dependència.

Ambdues parts estan interessades a establir una línia prioritària de col-laboració en
l’àmbit de l’accés per consulta de les dades de caràcter personal sobre persones en
situació de dependència del programa DISDEP.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents:

Clàusules

1.0bjecte

La finalitat d’aquest conveni és establir les línies de col-laboració entre la Conselleria
d’Afers Socials i Esports i l'Ajuntament de Palma, per facilitar l’accés als treballadors
socials de l’Ajuntament a les dades personals de les persones en situació de
dependència, amb la finalitat d’informar els ciutadans, a través del programa informàtic
de gestió del Sistema d’Atenció a la Dependència.

2. Finançament

Aquest conveni de col-laboració no implica contraprestació econòmica per a cap de les
parts

3. Compromisos que assumeixen les parts

3.1. Els/les treballadors/res socials dels serveis socials municipals, poden accedir a les
dades dels expedients de les persones sol-licitants de dependència, que figuren en el
programa informàtic de gestió del Sistema d’Atenció a la Dependència, del qual es
titular la Conselleria d’Afers Socials i Esports, amb la finalitat, exclusiva, d’informar i

assessorar a les persones en situació de dependència sobre la tramitació del seu
expedient i d’acord amb les condicions fixades en la clàusula 4.2 d’aquest Conveni.

3.2. Per a l’accés al programa informàtica DlSDEP els ordinadors de la corporació
local hauran de disposar d'una connexió a través de la xarxa SARA o d'una adreça IP
de sortida estàtica. L'accés s'haurà de fer utilitzant el navegador Mozilla Firefox

3.3. La Conselleria d’Afers Socials i Esports realitzarà una formació amb la finalitat de
donar a conèixer el funcionament e interpretació de la informació del programa
informàtic.

4. Protecció de dades de caràcter personal.
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4.1. Normativa reguladora

Les parts es comprometen a respectar i aplicar la normativa en vigor en relació amb la
protecció de dades, especialment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

4.2 Instruccions per accedir a les dades de caràcter personal i tractar-les

Quan el personal de l’Ajuntament accedeixen a dades de caràcter personal, ho han de
fer en la forma i amb les condicions següents:

1) Als efectes d’accés les persones que hi accedeixen estan obligades amb caràcter
general al deure de confidencialitat i seguretat de les dades de caràcter personal.

2) Amb caràcter específic, en totes les previsions de les activitats que formin part de
l’exercici de les seves funcions, l’Ajuntament està subjecte a les disposicions
següents, que concreten —-—de conformitat amb la LO 3/2018 i el RGPD— els requisits i

les condicions que han de complir els sistemes i les persones que participen en el
tractament de dades:

a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que en derivin, només
per a la finalitat objecte d’aquest conveni. En cap cas, no poden utilitzar les
dades per a finalitats pròpies.

b) Obtenir, en cas necessari, el consentiment de l’interessat per la consulta de les
seves dades personals.

c) Tractar les dades d’acord amb les instruccions de la Conselleria d’Afers Socials
i Esports.

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que es disposi de
l’autorització expressa de la Conselleria d’Afers Socials i Esports , en els
supòsits legalment admissibles.

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec, fins i tot després que finalitzi.

f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es
comprometin, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar—les
convenientment, i mantenir a disposició del responsable del tractament la
documentació acreditativa del compliment d’aquesta obligació.

g) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de
les persones autoritzades per tractar dades personals.

h) Posar a disposició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports tota la informació
necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per
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a la realització de les auditories o les inspeccionsque faci aquesta o un altre
auditor autoritzat.
Notificar a la Conselleria d’Afers Socials i Esports sense dilació indeguda i, en
qualsevol cas, abans del termini màxim de 24 hores, les violacions de la
seguretat de les dades personals al seu càrrec de què tenguin coneixement,
juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i la
comunicació de la incidència. Aquesta notificació no és necessària en el cas
que sigui improbable que la violació de la seguretat constitueixi un risc per als
drets i les llibertats de les persones físiques.
Assistir-se mútuament en la resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat de dades.

3. Amb caràcter específic, en totes les previsions de les activitats que formin part de
l’exercici de les seves funcions, l’Ajuntament de Palma i la Conselleria d’Afers
Socials i Esports estan subjecte a les disposicions següents, que concreten—de
conformitat amb la LO 3/2018 i el RGPD— els requisits i les condicions que han de
complir els sistemes i les persones que participen en el tractament de dades:

a)
b)

Concedir l’accés a la informació necessària per a l’objecte d’aquest conveni.
Posar a disposició de l’Ajuntament les normatives i les polítiques d’ús dels
sistemes d’informació, segons correspongui, per a la realització de l’objecte de
l’acord.

Supervisar el tractament, inclosa la realització d’inspeccions i auditories, si
escau.
Vetlar, prèviament i durant tot el tractament, pel compliment de la LO 3/2018 i

de el RGPD.

Revocar, quan finalitzi aquest conveni, les credencials i els permisos concedits
al personal designat.

5. Composició, funcions i règim de reunions de la Comissió de Seguiment

5.1. D’acord amb el que estableix l’article 78.5 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per
executar i desenvolupar aquest Conveni es crea una comissió de seguiment integrada
pels membres següents:

-Dues persones nomenades pel director general de Dependència, en representació de
la la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears.

—Dues persones en representació de l’Ajuntament de Palma.

5.2 El

8)
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règim de reunions de la Comissió de Seguiment es 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.

l/Lï
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b) 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.

c) S’ha d’estendre una acta de cada reunió de la Comissió en la que figurin les
deliberacions i els acords adoptats.

d) Per motius de distància o urgència les parts poden acordar fer la reunió de la
Comissió mitjançant l’ús de les noves tecnologies. En aquests casos també
s’ha d’estendre una acta de la reunió en la qual apareguin les deliberacions i

els acords adoptats.

6. Àmbit temporal

Aquest conveni entra en vigor l’endemà d’haver estat signat i venç al cap de tres anys.
No obstant això, es pot prorrogar per acord exprés i escrit de les parts amb els límits i

condicions prevists en l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.

7. Causes de resolució

7.1. Aquest conveni queda resolt en els casos següents:

a) Quan l’accés i el tractament de les dades deixin de ser necessaris per a la
finalitat acordada.

b) Per acord mutu i per escrit de les parts, en les condicions que estipulin.

0) Quan es doni la impossibilitat justificada de complir l’objecte del conveni.

d) Quan es donin la resta de causes d’extinció previstes a l’article 51 de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En el cas
d’incompliment de les obligacions i compromisosassumits per una de les parts,
resultarà d’aplicació el que preveu l’apartat 0) de l’article 512 quant a la
resolució del conveni.

7.2 En extingir-se aquest conveni continuaran vigents per a cada part les clàusules
que s'hi hagin inclòs amb la intenció expressa o implícita de vincular-les després de
l’extinció de la relació.

8.Propietat intel-lectual

8.1. L’Ajuntament reconeix els drets derivats de la Llei de la propietat intel-lectual a
favor de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, tant del component de programari
utilitzat com el conjunt de documents, diagrames, esquemes i altres elements previs
que el formen.

8.2. La Conselleria d’Afers Socials i Esports cedeix el seu component de programari,
només perquè I’utilitzi l’Ajuntament, cosa que n’exceptua la reproducció, la cessió, la
distribució i la transformació.
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9. (_urisdicció i normativa aplicable

9.1 La naturalesa d’aquest conveni és administrativa; en conseqüència, les qüestions
litigioses que sorgeixen amb motiu de l’aplicació, la interpretació, el compliment,
l’extinció, la resolució i els efectes del conveni queden sotmeses a la jurisdicció
contenciosa administrativa.

9.2 Amb relació a qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi respecte de la interpretació o
del compliment del conveni, ambdues parts se sotmeten expressament als jutjats i als
tribunals de Palma i renuncien a qualsevol altre tur que invoquin o els correspongui.

9.3 En qualsevol cas, les discrepàncies enter les parts s’hauran de resoldre
prèviament en el si de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula cinc.

9.4 D’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, aquest conveni de col-laboració està exclòs de l’àmbit d’aplicació
d’aquesta Llei , sense perjudici d’aplicar—ne els principis rectors per resoldre els dubtes
que es plantegin.

9.5 Aquest conveni també queda exclòs de l’àmbit d’aplicació del Decret legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions
(article 2).

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.

Palma, %

Per la Conselleria d’Afers Socials i Esports Per l’Ajuntament de Palma

Fina Santiago Rodriguez Jose Hila Vargas
Firmado por HILA VARGAS JOSE
FRANCISCO — DNI 340646'75L el día
l3/ll/2020 con un certificado
emitido por AC Administración
Pública
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