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CONVEN/ DE COLLABORAC/Ó ENTRE L'lNST/TUT MALLORQU/ID'AFERS SOC/ALS / L'AJUNTAMENT
DE PALMA PER A LA IMPLE/l/IENTAC/Ó DE SERVEIS ESPEC/AL/TZATS / PRESTAC/ONS
ECONÓM/QUES ALS SERVEIS SOCIALS DELS MUN/C/P/S DE MALLORCA PEL PER/'ODE 2020-2021.

REUNITS

D'una part, el Sr. Javier de Juan Martín, president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (en
endavant, IMAS), amb CiF 00700448D i amb domicili al carrer del General Riera, núm. 67,
07010 de Palma, en virtut del Decret d'organització del Consell de Mallorca de 8 de juliol
de 2019 (BOIB núm. 92 de 09—07—2019) 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 com del previst a l'article 7.1 dels Estatuts de l’IMAS (BOIB núm. 67 de 18-05—
2019), actuant en representació de l'IMAS per les facultats que li confereix l'article 7.2.6
d'aquests Estatuts, assistit per la secretària delegada de l'IMAS, en virtut del nomenament
publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 188, en data 31 d'octubre de 2020.

I de l'altra, el Sr. Jose Hila Vargas, batle de l'Ajuntament de Palma, amb CIF P07040001, i

amb domicili ala plaça de Cort, 1, 7001 de Palma, en virtut de l'acord de Plenari de 15 de
juny de 2019.

ANTECEDENTS

I. l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat i

dependent del Consell de Mallorca, i té com a objecte fonamental, d'acord amb els
seus estatuts, exercir de forma directa i descentralitzada les competències atribuïdes
per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors.

L'IMAS, entre d'altres i atenent al seu caràcter d’entitat abast territorial
supramunicipal, a les competències que té atribuïdes i a les seves finalitats, promou
el desplegament d’accions d'assistència municipal en l'àmbit de serveis socials per tal
d'afavorir l’execució per part de les entitats locals de Mallorca d’actuacions en àmbits
com el suport psicosocial per a la intervenció en infància i família i les ajudes
econòmiques per fer front a situacions d’atenció prioritària. En aquesta línia, l'IMAS ha
vingut col-laborant amb els ens locals de Mallorca en aquests àmbits mitjançant la
subscripció de convenis de col-laboració i el suport i l'assistència tècnica municipal.

La xarxa de serveis socials d’atenció pública està integrada pel conjunt de les
entitats, els serveis i els centres de serveis socials de les illes Balears que estan
acreditats per l'Administració autonòmica per gestionar les prestacions incloses a la
Llei 4/2009 de Serveis Socials de les illes Balears 0 ala cartera de serveis socials i la
normativa preveu la signatura de convenis de col-laboració entre les administracions
implicades.

D’acord amb la Llei 9/2019 de l'atenció i drets de la infància i l’adolescència de les
Illes Balears que estableix les competències de les diferents administracions en la
matèria i d’acord amb el principi de coordinació i col-laboració interadministrativa, es
proposa un conveni que inclou un alt nivell de coordinació i cooperació i, a la vegada,

_,
flexibilitza la utilització dels recursos conveniats. s'afavoreix la tasca de prevenció de
les situacions de risc i de crisi més greus, evitant l'agreujament de les situacions
etectades i al seu cas milloren la coordinació i la derivació als serveis especialitzats
!e segon nivell.
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V. El present conveni té com a finalitat donar compliment al text de la llei 4/2009, d'il
de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears. Concretament, l'article 37 de la llei
estableix es competència dels consells insulars desenvolupar els serveis socials
especialitzats d’acord amb els criteris de la seVa programació i els establerts en la
planificació general del Govern de les Illes Balears.

VI. Es proposa un conveni amb una durada de dos anys (2020—2021), per a
desenvolupar els Plans d'infància i adolescència municipals, facilitar l’estabilitat de la

professional o del professional de la psicologia social a la UTS i que aquest conveni
inclogui tant l’atenció individual i familiar, con la grupal i comunitària, aixi com també
fer prestacions econòmiques per a fer front a situacions d’atenció prioritària, através
de les diferents accions que s'hi incorporen:

= ACCIONS RELATIVES AL SERVEI ESPECIALITZAT DE SUPORT
PSICOSOCIAL PEL SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS
D'INFÀNCIA I ADOLESCÉNCIA A NIVELL MUNICIPAL

= ACCIONS RELATIVES A PRESTACIONS ECONOMIQUES PER A

SITUACIONS D'ATENCIÓ PRIORITÀRIA OUE ATORGUEN ELS AJUNTAMENTS O

MANCOMUNITATSDE MUNICIPIS

VII. Que ambdues parts manifesten la seva voluntat de col-laborar en els àmbits
indicats.

Per tot això ambdues parts, de comú acord, i reconeixent—se plena capacitat jurídica per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.— OBJECTE

L'objecte del present conveni és regular la col-laboració entre l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials (iMAS) i l’ajuntament de Palma dins de l'àmbit de serveis socials, durant el periode
2020-202i, en relació a la implementació de serveis especialitzats a través del servei de
suport psicosocial pel desenvolupament dels plans d’infància i

adolescència a nivell municipal i de les prestacions econòmiques per a
situacions d’atenció prioritària que atorguen els ajuntaments o
mancomunitats de municipis.
SEGONA.— TIPOLOGIA DE LES DIFERENTS ACCIONS A DESENVOLUPAR.

El present conveni s'articula al voltant de d’accions a desenvolupar diferenciades tant pel
que fa als continguts i les actuacions com a les obligacions i les condicions associades
però complementarias en relació amb l’acció municipal en matèria de serveis socials:

\ACCIONS RELATIVES AL SERVEI ESPECIALITZAT DE SUPORT
“ICOSOCIAL PEL SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS

FANCIA I ADOLESCENCIA A NIVELL MUNICIPAL:
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A l’objecte d'aquest conveni, s’entendrà com a «psicosocial» el conjunt de coneixements i

pràctiques fonamentades en la ciència del comportament humà que s'aplica a les
interaccions entre persones, grups, organitzacions, comunitats i poblacions especifiques
o població general, amb la finalitat d’aconseguir el seu empoderament i millora en la
qualitat de vida, una societat inclusiva, la reducció de les desigualtats i el canvi social, Tot
això des d'unes estratègies proactives i preventives que dinamitzen i afavoreixen la
participació de les persones i comunitats, i té present la diversitat humana ”

Els i les professionals de la intervenció psicosocial, en aquest conveni, són els psicòlegs i

les psicòlogues: aquesta acció inclou la dotació econòmica per a la contractació d’una o
un professional de la psicologia social, que treballarà en xarxa i de manera integrada en
l'equip intel-disciplinari dels serveis socials comunitaris.

La intervenció psicosocial inclourà:

- La promoció i el desplegament dels plans municipals 0 mancomunats, que
tenguin incidència en infància i família, la direcció tècnica dels quals estigui en
part o globalment, als serveis socials. El desplegament del Pla municipal de
infància i adolescència i la col-laboració amb altres plans d’intervenció
comunitària i plans municipals específics.

- La promoció de programes i intervencions de caire preventiu que regula la Llei
d’atenció i drets de la infància i l’adolescència en el seu àmbit competencial
relacionats en la situació de risc.

' L’atenció directa a infants, adolescents, famílies i grups amb factors de risc
psicosocial per tal de reforçar els factors de protecció i disminuir la seva
vulnerabilitat.

Es convenien dos nivells d'intervenció de la professional o el professional de la psicologia

l.- Intervenció individual | familiar

A) Atenció directa

Es la intervenció presencial amb la persona i/o família que pretén atendre a les persones
amb dificultats psicosocials que obstaculitzen el canvi personal, familiar i/o social que
permeti millorar la qualitat de vida de les persones.

En la intervenció directa, s'ha de tenir present que: l’avaluació diagnòstica, la orientació i

l'abordatge ha d'anar encaminat al desenvolupament d’habilitats i competències que
permetin a la persona destinatària assolir l'objectiu de canvi amb més probabilitats d’èxit.\ so

/ _

Sí \ B) Atenció indirecta (de suport a l’equip UTS):

b.]. lnterconsulta individual (assessorament). És l'espai d’assessorament () consulta
col-laborativa que fan professionals de rols diferents, de forma puntual o continuada
al llarg del procés d’intervenció.

l.ópe7.-(ïabanas et al (20l7), en Reflexiones en torno a la psicolonia de la intewención social v el sistema de servicios sociales
”Épnsejo General de la Psicologia— España, 2018

80 No és funció del professional dels serveis socials realitzar tractaments de l'àmbit de la psicologia clínica, per això
serà important la complementació amb altres professionalsde la xarxa en l'abordatge de les dificultats psicosocials.
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b.2. Equip de cas (participació—treball interdisciplinari i en segona línia de cas) Quan
la psicòloga o el psicòleg s'incorpora a l’equip operatiu del cas juntament amb els
professionals que intervenen de forma directa. Pot ser, per exemple, per a
l’elaboració del diagnòstic/pronòstic i pla de feina, i també port ser un espai
estratègic de preparació de l’entrada a la intervenció directa de la psicòloga o el
psicòleg al cas.

b.3. Xarxa de serveis (participació/coordinació de xarxa). És la intervenció en els
espais de coordinació establertes amb professionals d’altres entitats o serveis, per
tal de garantir l'atenció complementària i conjunta de la persona o família. La

psicòloga o el psicòleg pot intervenir.

b.3.l. Convocant la xarxa sino està creada de manera estable.
b.3.2. Anàlisi del subsistema de serveis en relació al cas
b.3.3. Participació per a l'elaboració col-laborativa del diagnòstic-pronòstic i pla de

cas,

Són exemple de la intervenció individual i/o familiar.

_ Actuacions de prevenció del risc en famílies, infants i adolescents.
2. intervenció directa en situacions de crisi familiar amb risc de patiment pels

infants.
3. La millora de la competència i de les habilitats parentals.
A. La millora de la inserció social, i la integració laboral o dins l'àmbit escolar.
5. El suport general a les famílies en el compliment dels Plans de Treball.
6. Situacions de retorn dels menors amb les famílies desprès que n'hagin

estat separats temporalment.
\í %

7. Altres situacions de risc relacionades amb desajust de la convivència o
% deteriorament de les relacions familiar\)II Intervenció grupal i comunitària

En el que respecta a l'objecte d'aquest conveni, es convenia la intervenció psicosocial
grupal i comunitària quan hi hagi infants i/o adolescents que poden ser afectats de
manera directa o indirecta per la intervenció.

A) Grupal:

És la intervenció adreçada a grups d’infants, joves i/o famílies. l que tenen per objectiu
?> treballar l'atenció i drets de la infància.

\ Són exemple d'aquest tipus d’intervenció els grups de criança i educació positiva i els
grups de suport a l'educació dirigits a les famílies i els grups d'habilitats socials i els
grups de participació dirigits a infants i joves.

B) Comunitària:

_,smconvenia i és prioritària la participació en la xarxa per a l’elaboració ila implementació
els plans d'infància i adolescència a nivell municipal, des dels serveis socials
omunitaris bàsics.
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Per dur a terme la intervenció preventiva es necessari incentivar l'elaboració de plans
municipals d’infància i adolescència. Aquests plans són un instrument molt útil per a la
planificació de la feina dins de cada municipi, per a la coordinació entre municipis i per dur
a terme les tíníes prioritàries que proposin el Govern i el Consell. A més:

» Aquests plans estan prevists a la Llei i9/2019 (article 83)
. El servei de prevenció comunitària i suport territorial del lMAS, donarà el suport

necessari per a l'elaboració i execució dels plans d'infància i adolescència.
. L'existència del pla municipal permet fer un abordatge comunitari de la

problemàtica del risc tant des del punt de la prevenció com de la intervenció, ja
que significa prioritzar la cooperació i coordinació de:

Serveis Socials comunitaris
Serveis socials especialitzats
Serveis educatius
Serveis de salut
Serveis d’esports, oci i temps lliure
Entitats ciutadanes
Participació dela ciutadania

semewwr“

ACCIONS RELATIVES A PRESTAClONS ECONÓMIQUES PER A
SITUACIONS D’ATENCIÓ PRIORITÀRIA QUE ATORGUEN ELS
AJUNTAMENTS o MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS:

El conveni aplica en aquesta actuació el principi de prioritat pressupostària que recull la
Llei 4/2009 de Serveis socials de les Illes Balears, per als infants,i que estableixen
l'article 4 de la Convenció dels Drets de l'infant i la Llei 9/2019 de l'atenció i els drets de la
infància i l’adolescènciade les llles Balears.

«=\ L’objectiu és promoure la concessió d’ajudes econòmiques perla cobertura de necessitats
% \ que que afecten a infants i/o adolescents [ la concessto daiudes economiques a persones

\\ÉK }\, en situació d’atenció prioritària. Aquestes ajudes que atorguin els ens destinataris han

\=\( \ d'anar adreçades a:
_ \ ..
i \\ i\,çxJ\} 0 Infants i/o adolescents en situació de risc social residents en el municipi

corresponent, aquestes ajudes son enteses com per reforçar els factors de
protecció dels nins, les nines i/o adolescents i disminuir les situacions detats

z; vulnerabilitat. Amb una comprensió ecològica de la intervenció, aquestes(13 L\. . \ . . . . . . \ . .
a} _ \ ajudes economiques poden anar dirigides al nucli de conVivencia dels nins,_ i \, ' -
> de les nines i adolescents.
G}

'i) - Persones que es trobin en alguna situació de necessitat d'atenció
prioritària, recollida a l'article 6 de la llei 4/2009, dit de juny, de Serveis
Socials de les Illes Balears.

TERCERA.— ÀMBITTERRlTORlAL

L’àmbit territorial de les actuacions és el corresponent al municipi de Palma.
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QUARTA.— OBLIGAClONS

4.1 Ambdues parts es comprometen amb caràcter general a executar les activitats
objecte d’aquest conveni de conformitat amb els principis de bona administració,
bona fe i presumpció de legalitat.

4.2 L'Ajuntament de Palma es compromet a:

4.2.1

4.2.2

Desenvolupar i executar, dins del seu àmbit territorial i d'acord amb les
condicions establertes en el present conveni, les actuacions de les accions
de treball descrites a la clàusula segona.

Acreditar, davant l’lMAS, la realització d’aquestes actuacions objecte del
conveni i presentar la documentació de sol-licitud i justificativa corresponent
d'acord amb les condicions que es detallen en el present conveni. Aquesta
documentació es la següent:

i) MOD DE CONSENTIMENT per sol-licitar informació de que l’ens local
està al corrent de les obligacions econòmiques amb el Consell de
Mallorca i al corrent del pagament de les altres obligacions tributàries i

amb la Seguretat Social.
2) MOD l: Sol-licitud/ Renúncia del Conveni i distribució de finançament.
3) MOD 2: Projecte de Suport Psicosocial.
li) Annexi—Al: Certificat de despeses del Projecte de Suport Psicosocial.
5) Annexl—AZ: Certificat de despeses de Prestacions Econòmiques.
6) AnnexZ—Al: Memòria d'actuacions del Projecte de Suport Psicosocial.
7) Annex2-A2: Memòria de Prestacions Econòmiques.

Col-laborar amb els professionals dels equips de l' lMAS amb la finalitat
d'assolir un millor desenvolupament de les activitats previstes en el marc
del present conveni. Especialment, es compromet a assistir a les reunions
que es convoquin des del Servei de Prevenció comunitària i Suport
Territorial de l’ lMAS en el marc del present conveni. Amb un caràcter
prioritari serviran pel seguiment de la implantació dels Plans d’infància i

adolescència a nivell municipal.

Lliurar a l'lMAS tota la informació que li sigui requerida en relació a
l’execució del conveni aixi com esmenar la documentació d'acord amb les
indicacions de l'lMAS.

Tenir arxivats i a disposició de l 'IMAS tots els documents originals
justificatius del compliment de les determinacions que s'estableixen en
aquesta conveni. Aquests documents es conservaren per un període no
inferior als 6 anys.

Comunicar a l' lMAS l'obtenció, si escau, de qualsevol ajut econòmic per a la
mateixa finalitat que no s’hagi declarat prèviament.

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer
que pugui dur a terme tant l' lMAS, com el Tribunal de Comptes o la
Sindicatura de Comptes.
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4.2.8

4.2.9

4.2.10

Fer ús, com a mínim, de la llengua catalana, quan faci publicitat de les
activitats derivades d'aquest conveni a Mallorca 0 a qualsevol territori de
parla catalana. Cas d'utilitzar diverses llengües, la catalana tindrà el
tractament de preferència. Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista en
tota la documentació que es generi.

Fer constar el suport de l’ IMAS en tota la documentació generada en el
marc de les activitats objecte del present conveni, en particular en els
documents, cartells, fulletons, anuncis i altres elements de difusió utilitzats
per donar—les a conèixer, aixi com als llibres, videos, programes informàtics,
espais web o qualsevol altre mitjà de difusió utilitzat. En qualsevol cas la
llegenda que indica el conveni i el logotip que figuren a l’annex I s'utilitzarà
amb les ampliacions i reduccions corresponents en funció de les
proporcions del model i s'han de col-locar en lloc preferencial del document
o element de difusió, amb la mateixa categoria que el logotip de l’entitat
local que es compromet en el conveni. Com a mínim hi haurà una placa
identificativa del servei de suport psicosocial al lloc de treball dels
professionals.

Presentar a l' IMAS el document genèric de sol-licitud MODI (Sol-licitud de
conveni i distribució del crèdit de finançament) i preveure en aquesta
sol-licitud quin pressupost te previst destinar a cada una de les accions
relatives als tipus d’intervenció objecte del conveni, sobre el total de l'import
concedit.
L’Ajuntament haurà de presentar, prèviament a la signatura del conveni, el
MODI (Sol-licitud de conveni i distribució del crèdit), en el que farà un detall
de la distribució de l'import absolut sobre la totalitat del crèdit atorgat (es a
dir, distribuir el I00% de la quantia) entre les dues accions objecte del
conveni, respectant sempre les següents condicions:

— Un mínim del 40% del total de l'import atorgat per a cada anualitat
previst en el conveni es destinarà a cobrir despeses de les ACCIONS
RELATIVES AL SERVEI ESPECIALITZAT DE SUPORT PSICOSOCIAL
PEL SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D'INFANCIA I

ADOLESCÉNCIA A NIVELL MUNICIPAL.

— Un mínim del 10% del total de l’import atorgat per a cada anualitat previst
en el conveni es destinarà a cobrir despeses de les ACCIONS RELATIVES A

PRESTACIONS ECONÓMIQUES PER A SITUACIONS D’ATENCIÓ
PRIORITÀRIA QUE ATORGUEN ELS AJUNTAMENTS O MANCOMUNITATS DE
MUNICIPIS.

D'acord al disposat a la clàusula tretzena del present conveni, es procedirà
a la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, al
reintegrament de les quantitats abonades anticipadament si hi ha un
incompliment per part de l'ens local, de les obligacions relatives als mínims
anteriors.

La distribució del crèdit que l'Ajuntament faci al MODI (Sol-licitud i

distribució del crèdit) es durà a terme amb la informació dels corresponents
equips tècnics de serveis socials de l'entitat local, basada en dades reals
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municipals d'anys i exercicis precedents i en les prospeccions que s'hagin
cregut oportunes.

En cas de que la entitat municipal no faci us de la totalitat (100%) de l’ajut
concedit, el romanent s'haurà de reintegrar juntament amb interessos de
demora des del moment del pagament de l'aportació econòmica fins a la
data en què s’acordi la procedència d’aquest reintegrament, tal i com es
preveu a la clàusula «Tretzena.—. Revocació i reintegrament» d'aquest
conveni

4.2.11 En el marc de les ACClONS RELATIVES AL SERVEI ESPEClALITZAT DE

SUPORT PSlCOSOCIAL PEL SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DELS
PLANS D'INFÀNCIA | ADOLESCÉNCIA A NIVELL MUNlCIPAL, a més, s'obliga
específicament a:

o Presentar a t'lMAS el document «MODZ: PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL , aixi
com executar i desenvolupar les activitats d'acord amb el contingut d'aquest
projecte i presentar el documents justificatius «Annexl-Al: Certificat de
despeses del Projecte de Suport Psicosocial» i «Annex 2- Al Memòria
d'actuacions del Projecte de Suport Psicosocial».

» Presentar a [' lMAS la documentació justificativa d'acord amb l'establert a la
clàusula novena d'aquest conveni.

4.2.12 En el marc de les ACCIONS RELATlVES A PRESTACIONS
ECONÓMIQUES PER A SlTUAClONS D'ATENCIÓ PRlORlTÀRIA QUE
ATORGUEN ELS AJUNTAMENTS O MANCOMUNITATS DE MUNIClPIS, a més,
s'obliga específicament a:

' Tramitar, concedir i efectuar el seguiment de les ajudes econòmiques que
atorguin a famílies amb infants i adolescents i a persones d’atenció
prioritària de persones que resideixin al municipi corresponent al seu
àmbit territorial d'actuació.

' Presentar a l’lMAS la documentació justificativa d'acord amb l’establert a
la clàusula novena d'aquest conveni.

- Posar a disposició dels professionals de l'entitat local un servei de suport
i assessorament.

- Oferir un instrument de registre i control de les ajudes concedides per
part del municipi.

- Presentar a l'lMAS els models justificatius següents: «Annexl-AZ:
Certificat de despeses de Prestacions Econòmiques» i «AnnexZ—AZ:
Memòria de Prestacions Econòmiques».

4.3.1 Aportar a l'Ajuntament de Palma les quantíes que a continuació es
detallen, destinades a les accions relatives al servei especialitzat de
suport psicosocial pel suport al desenvolupament dels plans d'infànciai
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adolescència a nivell municipal i a les accions relatives a prestacions
econòmiques per situacions d’atenció prioritària que atorguen els
Ajuntaments o Mancomunitatsde municipis, un import total de set-cents
noranta-un mil sis-cents vuitanta—nou euros amb noranta cèntims (791.689,90
€) del pressupost de despeses de l'lMAS segons la següent distribució anual:

2020: 395.844,95 €
2021: 395.844,95 €
TOTAL: 791.689,90 €

4.3.2 Donar suport i assistència tècnica a través del servei de prevenció
comunitària i suport territorial als professionals dels equips municipals per
contribuir a un òptim desplegament de les actuacions objecte del present
conveni, en especial la realització de Plans municipals de infància i

adolescència. En aquesta línia, l'lMAS convocarà reunions de seguiment i

coordinació tant grupals com individuals, d'obligada assistència de part dels
professionals municipals, i organitzarà accions formatives.

ClNQUENA.— EXECUCIÓ

Les activitats objecte del present conveni s'hauran d'executar en el període comprés entre
l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021.

SISENA.— VIGENCIA DEL CONVENI

El conveni tindrà eficàcia retroactiva, entrarà en vigor el dia i de gener de 2020 i tindrà
efecte fins al 31 de desembre de 2021, i es podrà prorrogar per un període de quatre anys
més.

SETENA.- MECANISMES DE SEGUIMENT

7.1 El seguiment i l’avaluació es durà a terme a través de la tramesa de models
justificatius. La resolució de les incidències que les parts detectin, s'articularà a
partir de reunions de coordinació de caràcter tècnic promogudes a instància de
qualsevol de les dues parts.

7.2 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.\ 7.3 En el supòsit de què les discrepàncies es mantenguin, les qüestions litigioses que

(««—«\ se’n puguin derivar, atesa la naturalesa juridicoadministrativa del conveni, s'han de
\. sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa, segons la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Soctais

de

DE?»

m;

de

tvtàtorca

7.4 L'IMAS, 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.

tm
%

' lTENA.— DESPESES ELEGiBLES
%,.
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8.1 Les despeses directes elegibles en el marc de les ACCIONS RELATIVES AL SERVEI
ESPECIALITZAT DE SUPORT PSICOSOCIAL PEL SUPORT AL

DESENVOLUPAMENT DELS PLANS D'INFANCIA I ADOLESCENCIA A NIVELL
MUNICIPAL són les relatives al personal tècnic, en concret psicòlogues o psicòlegs,
assignat a l’execució de les actuacions del projecte corresponent, que hauran de
suposar en qualsevol cas com a mínim, un 40% de l’import total concedit com a
objecte conveni a l’entitat local.

8.2 Les despeses directes elegibles dels ajuts atorgats en el marc de les ACCIONS
RELATIVES A PRESTACIONS ECONÓMIQUES PER A SITUACIONS D'ATENCIÓ
PRIORITÀRIA QUE ATORGUEN ELS AJUNTAMENTS 0 MANCOMUNITATS DE
MUNICIPIS, son les despeses de les ajudes econòmiques que l'Ajuntament de
Palma atorgui i que corresponguin al Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens
locals, en termes de l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, de pressupostos de
l’entitat local, que hauran de suposar en qualsevol cas com a mínim, un I0% de
l’import total concedit com a objecte conveni a l’entitat local.

8.3 No són elegibles les despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la
creació o l'adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que
tinguin caràcter amortitzable.

NOVENA.— JUSTIFICACIÓ

;”\ L’entitat local de Palma haurà de justificar les despeses elegibles corresponents a les
actuacions desenvolupades dins del període d'execució previst i en el marc de cada\ TIPOLOGIA D'ACCIONS i anualitat d'acord amb els següents terminis i condicions:

í\
”

Es preveuen dos terminis de justificació:

0 Justificació 2020: Totes les despeses executades i efectivament pagades
corresponents a l'anualitat 2020 s'hauran de justificar, com a màxim, el dia 31

de gener de 2021. L’import màxim d’aquesta justificació serà el corresponent a
l'aportació econòmica de l'lMAS per a l’anualitat 2020 de cada tipologia d’acció
específica.
Justificació 2021: Totes les despeses executades i efectivament pagades
corresponents a l'anualitat 2021 s'hauran de justificar com a màxim el dia 31 de
gener de 2022. L'import màxim d'aquesta justificació serà el corresponent a
l’aportació econòmica de l'lMAS per a l'anualitat 2021 de cada tipologia d’acció
especifica.

Documentació a presentar: La justificació de les despeses de cadascun dels
terminis indicats s’haurà d'ajustar als continguts i projectes específics de cada
tipologia d’acció de treball d’acord amb l'establert al present conveni i per a la
seva justificació l’entitat local haurà d'aportar en cada cas:

ACCIONS RELATIVES AL SERVEI ESPECIALITZAT DE SUPORT
PSlCOSOClAL PEL SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DELS PLANS
D'INFÀNCIA l ADOLESCENCIA A NIVELL MUNlCIPAL:

» ' Annex l—AI: Certificat de despeses del Projecte de Suport Psicosocial:
Certificat signat per Secretari/a o Interventor/a amb la relació de
despeses efectuades en el marc d'aquesta acció de treball, on, a més, hi
consti el pressupost detallat per partides i el període en el qual s'han
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executat aquestes activitats, l'import total de les despeses efectuades i,

cas d'haver rebut altres ajuts concurrents amb el present conveni, el detall
d'aquests altres ajuts.

' Annex 2—A1: Memòria d'actuacions del Projecte de Suport Psicosocial:
Memòria d'actuacions de l'anualitat corresponent, degudament emplenada
d'acord amb el guió d'apartats d’aquest model i amb expressió detallada de
la despesa realitzada per capitols.

C ACCIONS RELATIVES A PRESTACIONS ECONÓMIQUES PER A
SITUACIONS D’ATENCIÓ PRIORITARlA QUE ATORGUEN ELS AJUNTAMENTS O

MANCOMUNlTATS DE MUNlClPlS

" Annexl—AZ: Certificat de despeses de Prestacions Econòmiques: Certificat
signat per Secretari/a o lnterventor/a amb la relació de despeses
efectuades en el marc d'aquesta tipologia d’acció de treball.

“ AnnexZ—AZ: Memòria de Prestacions Econòmiques: Memòria final de
l’anualitat corresponent, degudament emplenada, amb expressió de les
ajudes concedides en el marc d'aquesta tipologia d'acció de treball.
Aquesta informació també s'haurà de presentar en format .xls o .odt,
mitjançant correu electrònic al servei de prevenció comunitària i suport
territorial, degudament emplenat i dins del termini establert. Aquest arxiu
es podrà extreure (en paper i en format electrònic), de l'aplicació
informàtica HSl si prèviament han estat introduïdes les dades.

DESENA.— PAGAMENT

10.1 L'lMAS abonarà a l'ens local una primera bestreta corresponent al 100% de l'import
de l'anualitat 2020, una vegada signat el present conveni, prèvia presentació de:

10.1.a) MOD DE CONSENTIMENT per sol-licitar informació de que l’ens local està al
corrent de les obligacions econòmiques amb el Consell de Mallorca i al
corrent del pagament de les altres obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

10.1.b) Model de sol-licitud (MOD1) emplenat.
10.1.c) Documentació del projecte de suport psicosocial indicada a l’obligació 4.2.12.

102 L'IMAS abonarà a l’ens local una segona bestreta corresponent, com a màxim, al
100% de l'import de l'anualitat 2021, prèvia presentació de tota la documentació
prevista al punt 10.1, a més de la justificació de les despeses corresponents a
l'anualitat 2020. En el càlcul de l’import d’aquesta segona bestreta es descomptaran
les quanties que no hagin estat justificades de la primera bestreta a la justificació
2020.

ONZENA.— MESURES DE GARANTIA

L'ens local quedarà exonerat de la presentació d'avals o garanties del pagament de
l'aportació econòmica de l'lMAS, en atenció a la seva naturalesa.

DOTZENA.- COMPATlBlLlTATAMB D'ALTRES AJUDES
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12.1 L’aportació econòmica de l'IMAS en el marc del present conveni sera 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 superar el cost total de les activitats a desenvolupar.

122 L'ens local haurà de comunicar a l'lMAS 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'lMAS podrà
modificar i reduir la seva aportació econòmica.

TRETZENA.—. REVOCAClÓ l REINTEGRAMENT

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

- Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports
corresponents a les quantitats avançades per l'lMAS.

' 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 als objectius de les actuacions o projecte o als mínims
( \\ de distribució obligatoris per a cada acció.
\ \, z

\ \l 132 En el supòsit que, d'acord amb l'apartat anterior, procedeixi el reintegrament total 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
'7 de la esmentada Ordenança. La resolució del procediment de reintegrament ha
’identificar la persona obligada al reintegrament, les obligacions incomplertes, la
causa de reintegrament que s'hi esdevé i l’import de l’ajut a reintegrar juntament
amb la liquidació dels interessos de demora. Aquesta resolució exhaurirà la via

““"—“__ administrativa.

\\ __(“i' \)CATORZENA.- EXTlNClÓ l CAUSES DE RESOLUClÓ\\ W

\ . , . .\ . . . .\;x 141 El conveni sextingira pel compliment de les actuacmns que constitueixen el seu\\, “

. , , .,objecte o per mcorrer en causa de resolucm.
“““““ ,_M/

14.2 Són causes de resolució d'aquest Conveni:

- El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s'hagi acordat la
pròrroga d'aquest.

' Per mutu acord d'ambdues parts.
' L'incompliment total 0 parcial de les obligacions i compromisos assumits per

qualsevol de les parts i l’incompliment de les disposicions legals d'aplicació en
el marc normatiu vigent.

' La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte
del conveni.
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- Per qualsevol altra causa que legalment procedeixi.

143 La part que pretengui resoldre el present conveni sobre la base d'un incompliment,
haurà de posar—ho en coneixement de l'altra part per escrit en el termini d'un mes
indicant la causa de la resolució.

OUINZENA.— MODIFICACIONS

No s’entendran modificacions del règim previst en aquest conveni les actualitzacions que,
diferents de les previstes i en compliment de la normativa aplicable, hagin de dur a terme
qualsevol de les dues parts en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que
les alteracions fossin tan substancials que exigissin la formalització d'un nou conveni.

Qualsevol modificació que alteri el que estableixen les clàusules d’aquest conveni s'ha de
pactar per acord escrit de les parts.

SETZENA.— RESPONSABILlTAT

161 La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon exclusivament a
l’ens executor material de les actuacions.

162 Cadascuna de les parts serà responsable del danys i perjudicis que pogués derivar
de l’incompliment de les obligacions que assumeixen en el marc d’aquest conveni.
Així mateix, l’incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que
en cada cas corresponguin i podrà suposar la resolució del “conveni, la revocació,
reducció () reintegrament de l'aportació econòmica de l’lMAS.

DiSSETENA.— PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

l7.1 L'ens local facilitarà a l'lMAS les dades necessàries per a la justificació de la
despesa en els termes previstos al present conveni tot fent cessió de les mateixes a
l’lMAS per al seguiment i control de l'ajut concedit. En qualsevol cas, les dades
personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de les dades i no seran
excessives per al compliment de la finalitat de seguiment i control de l'ajut.

172 L’ens local tindrà a disposició de l’lMAS els documents originals necessaris per tal
de poder fer—ne consulta en el cas que es consideri necessari ampliar la informació
de la justificació de la despesa.

17.3 Les dades facilitades per l’ens local a l’lMAS seran incloses a un fitxer amb la
finalitat de la fiscalització i gestió de l'aportació econòmica. L’exercici dels drets
d’accés, rectificació i cancel-lació es podrà realitzar davant el Registre general de
l’lMAS, carrer General Riera, 67, 07010 de Palma de Mallorca.

17.4 Ambdues parts hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent
sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, i al Reglament General de Protecció de Dades 2016/ 679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques en allò que respecte al tractament de dades personals.

lVUl ENA.— INTERPRETACIO DEL CONVENI l MARC NORMATlU
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184 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.

182 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

183 En tot allò no previst en el present conveni s'estarà al que disposa la Llei 7/i985,
reguladora de les bases de règim local, la Llei 20/2006 municipal i de règim local de
les illes Balears, la Llei All/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei 39/20i5
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei
4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears i per la resta de la normativa que
sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

DlNOVENA. 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 ”jun sol efecte.

Palma. el , gatta fo
'l/istitutMallorqm d’Afers El batfálAjntament de PalmaEl president de

Socials .

)???)ïfí %HilaVarg s

\LM'

,átalinaleUll Vallè-
km,/““”
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