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" Departament de Drets Socials

Consell de Mallorca

CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS (IMAS)
l L'AJUNTAMENT DE PALMA PER AL FINANCAMENT DE LES PRESTACIONS

ECONOMIQUES QUE ATORGUEN ELS AJUNTAMENTS O MANCOMUNITATS DE

MUNICIPIS A PERSONES ESPECIALMENT VULNERABLES PER FER FRONT A LES

SITUACIONS D’URGENT NECESSITAT DERIVADES DE LA COVID—19 PEL PERIODE 2020
(CONVENI UGN-COVID)

REUNITS

D'una part, el Sr javier dejuan Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en
endavant, lMAS), amb CIF Q0700448D 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), aixi com del previst a l'article 7.1 dels Estatuts de I'lMAS (BOIB núm 67 de 18-05—

2019), actuant en representació de l'lMAS per les facultats que li confereix l'article 726
d'aquests Estatuts, assistit per la secretària delegada de l'lMAS, 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 P0704000l, i

amb domicili a la plaça de Cort, 1, 7001 de Palma, en virtut de l'acord de plenari de 15 de
juny de 2019.

ANTECEDENTS

l. l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) es 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..íi.
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\\ ll. 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 les ajudes econòmiques per fer front a situacions d'atenció prioritària. En

aquesta linia, l'llVlAS ha vingut col-laborant amb els ens locals de Mallorca en aquests
àmbits mitjançant la subscripció de convems de collaboració i el suport i l’assistència
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tècnica municipal, en el marc del Capitol Vi «Dels Convenis» de la Llei 40/20’i 5, de i de
octubre, de Regimjurídicdel Sector Públic.

lll. El present conveni té com a finalitat donar compliment al text de la llei 4/2009,
d'11 de juny, de Serveis Socials de les illes Balears. Concretament, l’article 22 de la llei

estableix que les prestacions econòmiques son aportacions dineràries que tenen com
a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en que es troben les

persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no
estan en condicions d’aconseguir—ne o rebre'n d'altres fonts.

lV. Atès que la majoria dels ajuntaments nan esgotat les aportacions econòmiques
que es varen concedir en concepte de mesures urgents extraordinàries per fer front a
i'impacte econòmic i social de la COVlD—l9, el Consell de Mallorca na previst ampliar
l'aportació econòmica als Ajuntaments o mancomunitats en un import addicional d’
UN lVllLiÓ D'EUROS (l_OOO_OO0,00€), que hauran de destinar a prestacions
econòmiques per tal de fer front a situacions d’urgent necessitat derivades de la

COVlD—l9.

V. Que ambdues parts manifesten la seva voluntat de colvlaborar en els àmbits
indicats.

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

CLÀUSULES

PRIMERA.— OBJECTE

L'objecte del present conveni és regular ia col-laboració entre l'institut Mallorquí d’Afers
Socials (liViAS) i l'ajuntament de Palma dins de l'àmbit de serveis socials, durant el període

) 2020, per fer front a les situacions d’urgent necessitat derivades de la COVlD-l 9.

L'objecte d’aquest conveni és establir la col-laboració i la coordinació en la gestió de les

prestacions econòmiques dirigides a:

a) Families amb infants i adolescents en situació de risc social residents en el

municipi de Palma, aquestes ajudes son enteses com atenció primària específica
per prevenir la separació dels menors de les seves famílies i evitar—ne la

' “% desprOteccio.
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b) Persones en situació d'urgent i greu necessitat, en especial atenció a les
situacions de desnonament o pobresa sobrevinguda

c) Persones que es trobin en alguna situació de necessitat d'atenció prioritària,
recollida a l’article 6 de la llei 4/2009, d’ii de juny, de Serveis Socials de les illes
Balears.

SEGONA.—ACClONSA DESENVOLU PAR.

El present conveni va dirigit a desenvolupar accions relatives a prestacions econòmiques
per a situacions d’atenció prioritària que atorguen els ajuntaments o mancomunitats de
municipis.

En el present conveni aplica el principi de prioritat pressupostària que recull la Llei 4/2009
de Serveis socials de les Illes Balears, per als infants, d’acord a 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'adolescència de
les illes Balears

L'objectiu és promoure la concessió d’ajudes econòmiques per la cobertura de
necessitats que afecten a infants i/o adolescents i la concessió d’ajudes econòmiques a

\, persones en situació d'urgent necessitat Aquestes ajudes que atorguin els ens

,
; destinataris han d’anar adreçades a:

i; % a) Families amb infants i adolescents en situació de risc social residents en el
i

i

municipi de Palma, aquestes ajudes son enteses com atenció primària específica
per prevenir la separació dels menors de les seves families i evitar—ne la

desprotecció.

b) Persones en situació d'urgent i greu necessitat, en especial atenció a les
situacions de desnonamento pobresa sobrevinguda.

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

TERCERA.- ÀMBIT TERRITORlAL

L'àmbit territorial de les actuacions es el corresponent al municipi de Palma,

QUARTA: OBLlGAClONS
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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

L'Ajuntament de Palma es compromet a:

- 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 ijustificativa corresponent
d’acord amb les condicions que es detallen en el present conveni. Aquesta
documentació es la següent:

- Annex 1: Model de sollicitud o de renúncia del conveni:

L'Ajuntament haurà de presentar prèviament a la signatura del
conveni un model declarant la seva voluntat de signar o rebutjar el
convent

- Annex 2: Acreditació de que l'ens local està al corrent de les
obligacions econòmiques amb el Conseli de Mallorca i amb l’IMAS i

també al corrent del pagament de les altres obligacions tributàries i

amb la Seguretat Social.

- Annex 3: Certificat de despeses: Certificat signat per
Secretari/a o Interventor/a amb la relació de despeses efectuades
en el marc d'aquest conveni.

. Annex 4: 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.

Collaborar amb els professionals dels equips de l' IMAS 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.
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Lliurar a l’liviAS 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’llviAS.

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

Comunicar a l' IMAS 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 ola Sindicatura
de Comptes.

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 acdvitats objecte del present conveni, en particular en els
documents, cartells, fulletons, anuncis i altres elements de difusió utilitzats
per donar—les a coneixer, 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 s'utilitzarà amb les ampliacions i

reduccions corresponents en funció de les proporcions del model i s'han de
colvlocar 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
convent

L’ Ajuntament 0 Mancomunitat de municipis s'obliguen especificament a:

- Tramitar, concedir i efectuar el seguiment de les ajudes econòmiques
que atorguin a famílies amb infants i adolescents i a persones d'atenció
prioritaria de persones que resideixin al municipi corresponent al seu
àmbit territorial d'actuació. "
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- 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'|i\/lAS els modelsjustificatius següents: «AnnexB: Certificat de

despeses» i «Annex 4: Memòria de prestacions».

= L'llleS es compromet a:

4131 Aportar a l’Ajuntament de Palma un import total de dos—cents quinze
mil vuit—cents quaranta—quatre euros amb noranta—cinc cèntims (21584495
€) del pressupost de despeses de l'liVlAS.

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

CINQUENA.— EXECUClÓ

Les prestacions econòmiques del present conveni s'hauran d’executar en el periode
comprés entre la declaració de l'estat d’alarma en data de 14 de març de 2020 per el

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COViD-19 i fins al 31 de desembre de
2020.

SISENA.—VIGÉNCIA DEL CONVENI

Aquest conveni té efectes retroactius a la seva signatura, la seva vigència comença el 14
de marc de 2020 i finalitza el 31 de gener de 2021 (data de finalització de la presentació
de la documentació justificativa)Aquest conveni no serà prorrogable.

SETENA.—MECANISMES DE SEGUIMENT

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

artir de reunions de coordinació de caràcter tècnic promogudes a instància de
qualsevol de les dues parts.
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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 ies parts.

7.3 En el supòsit de que les discrepàncies es mantenguin, les qüestions litigioses que
se’n puguin derivar, atesa la naturalesa juriclicoaclministrativa del conveni, s'han de
sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa, segons la Llei 29/1998, de B
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

7.4 L'IIVIAS, a mes, podrà sol-licitar informació complementaria als equips tècnics
municipals, aixi com per contribuir a un òptim desplegament de les actuacions
objecte d'aquest conveni.

VUITENA.— DESPESES ELEGIBLES

8.1 Les despeses directes elegibles dels ajuts atorgats en el marc de les PRESTACIONS
ECONÓMIQUES PER A SITUACIONS D’ATENCIÓ PRIORITÀRIA QUE ATORGUEN ELS/ AjUNTAlViENTSO 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.

8.2 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.

8.3 Totes les despeses subvencionades en el marc del present conveni s’han d’executar
en el període comprés entre la declaració de l'estat d'alarma en data de 14 de març
de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

NOVENA.- jUSTIFlCACIÓ

L'entitat local de Palma haurà de justificar les despeses elegibles corresponents a les
actuacions desenvolupades dins del període d'execució previst d'acord amb els següents
terminis i condicions:

. Totes les despeses executades i efectivament pagades s'hauran de justificar, com
a màxim, el dia 31 de gener de 2021.
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. La documentació s'ha de presentar per Registre Electrònic de l’iMAS.

» Documentació a presentar: La justificació de les despeses s'haurà d'aju5tar als
continguts i projectes específics d’acord amb l'establert al present conveni i per a
la seva justificació l’entitat local haurà d'aportar en cada cas:

>> Annex 3: Certiñcat de despeses: Certificat signat per Secretari/a o
lnterventor/a amb la relació de despeses efectuades en el marc d'aquest
conveni

> Annex 4: Memòria de prestacions econòmiques: Memòria final de
l'anualltat corresponent, degudament emplenada, amb expressió de ies

ajudes concedides en el marc d'aquest conveni. Aquesta informació, a més
de presentar—se per registre electrònic, també s'haurà de presentar en
format digital (excel) enviat per 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 previament han estat introduïdes les dades.

DESENA.— PAGAMENT

L'lMAS abonarà a l'ens local una bestreta corresponent al 'i 00% de l’import, una
'

\\ vegada signat el present conveni, prèvia presentació de:

\) “>> Annex 1: Model de sol-licitud o de renúncia del conveni: L'Ajuntament
haurà de presentar prèviament a la signatura del conveni un model
declarant la seva voluntat de signar o rebutjar el conveni.

\ > Annex 2: Acreditació de que l'ens local està al corrent de les obligacions((e econòmiques amb el Consell de Mallorca i amb l’lMAS i també al corrent

\\ \, del pagament de les altres obligacionstributàries i amb la Seguretat Social.
353.

\\3
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.— COMPATlBlLlTAT AMB D’ALTRES AJUDES

.1 L’aportació econòmica de l’lMAS en el marc del present conveni serà compatible
mmamb qualsevol altre ajut concedida per part d’altres administracions o d'altres ens

8ciei2



122

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.

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'liVlAS podra
modificar i reduir la seva aportació econòmica.

TRETZENA.-. REVOCACIÓ | REINTEGRAMENT

13.1

132

’i42

Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el

reintegrament de les quantitats abonades anticipadament en excés per l'IiVlAS, sens
perjudici de les causes de reintegrament previstes a l'article 56 de l'Ordenança
General de Subvencions del Consell de Mallorca (8018 núm. Zi, de i8 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 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 que s’acordi la procedència d’aquest reintegrament.

El procediment aplicable per acordar aquest reintegrament serà el previst a l'article
57 de la esmentada Ordenança. La resolució del procediment de reintegrament na
d’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.

El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució d’aquest Conveni:
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- El transcurs del termini de vigència del conveni.
- Per mUtu acord d'ambdues parts.
- L’incompliment total o 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 impossibilitatsobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte
delconveni

« 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-no en coneixement de l'altra part per escrit en el termini d’un mes
indicant la causa de la resolució.

QUINZENA.- MODIFICAClONS

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 formalitzaciód’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.— RESPONSABlLlTAT

16.l 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 o reintegrament de l'aportació econòmica de l'IlVlAS.

\DlSSETENA:
PROTECClÓ DE DADES DE CARÀCTERPERSONAL

7.1 L'ens local facilitarà a |’li\/IAS les dades necessàries per a la jusdficació de la despesa
en els termes previstos al present conveni tot fent cessió de les mateixes a l'llVlAS

per al seguiment i control de l’ajut concedit. En qualsevol cas, les dades personals
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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'll\/lAS els documents originals necessaris per tal de
poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari ampliar la informació de
la justificació dela despesa.

17.3 Les dades facilitades per l'ens local a l'llVlAS seran incloses'afun 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’liVlAS,

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

/JI
} persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals.

/ DIVUITENA.- INTERPRETACIÓ DEL CONVENI | MARC NORMATIU

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

El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de
la seva signatura sense suposar en cap cas la renuncia a les competències pròpies
de cadascuna d'elles.

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 40/2015 de Règimlurídicdel Sector Públic, la Llei 39/20’i 5 del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 4/2009
de Serveis Socials de les llles Balears i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.

;

\(Dïv VENA.JURISD|CClÓ COMPETENT
«\
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Són competents per resoldre en darrera instancia els conflictes i les incidències que es
puguin suscitar, derivats cie 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 a un sol efecte.

Palma, Sá? ÉS
El president de l'ln "

javiergleju__www
jose Hila Var/gas

Davant mi,

La Secretària Delegada
',q :

(BOIB num/158, de 31 d'octubre de 2020)

Catalina Llull Vallès
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