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Conveni entre lºÁrea de Cultura ¡ Benestar Social de l'Ajuntament de Palma ¡ lºentitat del
Tercer Sector Fundació Natzaret per & lºatenció comunitaria mitjaneant projecte dlinterveneió
comunitária al territori del Centre Municipal de Serveis Socials Ponent

Parts

Antoni Noguera Ortega, tinent (le batle de 1“Área de Cultura i Benestar Social de 1"Ajuntament de

Palma, amb el Cllº P07040001 i amb domici1i a la placa de Cort, 1, 07001 de Palma, en representació
del dit Ajuntament en virtut del Decret de Bat1ia núm. 201912198 de 17 de juny de 2019, Actua en

nom i representació d'aquest, amb competencia per tlelegaeió del halle per tirmar eonvenis adrecats a

desenvolupar i executar competéncies própies de 1“Área de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament
de Palma, en els termes prevists a l'article 2.1.1 del decret (le Batlia núm. 201913026 de 28 de juny de

2019, <l"0rganització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma.

Margarita Requejo De la Fuente, com a rcprescntant i vicepresidenta de 1”entitat Fundació Natzaret
amb Cllº G 07038714, i domicili al Carrer Joan Miró número 101 de Palma.

Antecedents

L”Ajuntamcnt de Palma té atribuidos competéncies en materia de serveis socials por la Llei 7/1985, de
2 dºabril de 1985, reguladora de les bases de régim local modificada per la Llei 27/2013 de 27 de

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administraeió Local i la Llei 20/2006, de 15 de

desembre, municipal de régim local de les Illes Balears, així com per la Llei 4/2009, d'l 1 dejuny, de
serveis socials de les Illes Balears

Lºart. 14 de la Llei 4/2009, dºll de juny, de serveis socials de les Illes Balears, delineix com a

funcions dels serveis comunitaris básics les segúents: 1) Elaborar un pla d'intcwenció comunitaria que
doni resposta a les necessitats detectadas i avaluar-lo periódicament; 2) Impulsar projectes comunitaris
i programes transversals, especialmcnt els que cerqucn la integraeió i la participació social de les

persones i les families; 3) Fomentar la participació activa de la ciutadania mitjaneant estratégies
socioeducatives que impulsin la solidaritat i la cooperació social organitzada; 4) Coordinar-se amb els

serveis socials especialitzats, els equips técnics dels altres sistemes de benestar social, les entitats del

món associatiu i les que actuen en l'ambit dels serveis socials.



liartiele 12 de la llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en lºámbit social a la

comunitat autónoma regula la possibilitat de la cooperació directa en la prestació de determinats

serveis socials conforme a la planitieació i a la legislaeió establerta, cspcciñeant als seus apartats les

condicions per poder establir aquesta cooperació.

La llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d”acció social, regula la eol—laboraeió en la provisió de

serveis de responsabilitat pública, més concretament a lºarticle 12.3. “...quan la seva activitat tengui un
carácter singular, considerant que aquest supósit es produeixi:

a) Quan presenten detertninades característiques com a organització: vinculaeió & un territori i a un

col*lectiu, participació de les persones destinat'aries fins i tot al govern de lºentitat, reinversió de

qualsevol eventual benefici en la seva missió, combinació de la participació en la provisió de serveis
de responsabilitat pública amb altres activitats socials d'intcrés general

b) Quan les earacteristiques de la seva intetvenció afegeixin valor a la provisió de serveis de

responsabilitat pública, oferint a persones i families una atenció personalitzada, integral (mitjaneant la

combinaeió de diferents serveis i l'assumpció dºuna funció d'acompanyament social, que poden
abastar [ins i tot més d"un ambít o sistema de responsabilitat pública) i continua i, quan sigui

necess'aria, al llarg de la vida, antieipant-se a lºcvolucíó de les necessitats i innovant en les respostes

Així mateix, mitjaneant Decret núm. 201913026 de dia 28 de juny de 2019 d'Organització dels Serveis

Administratius de l'Ajuntament de Palma, l”Área de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de

Palma té competencias en "Impulsar els processes de treball i intervenció comunitaria per a la millora
de la qualitat de vida de les barriades de Palma conjuntainent amb les entitats, les institucions i

associacíons presents a cada un dels territoris." i "promoure i fomentar la participació de les entitats i

voluntaríat en la prestació dels serveis socials de la ciutat"

El Pla listratégic de Benestar ¡ Drets Socials 2016—2020, aprovat per Decret número 201712157 de 21

de juny de 2017, i se*n dona compte als acords de la Junta de Govern de 1”Ajuntament de Palma el

dimecres 28 de juny de 2017, estableix al seu eix 2.— Orientació a la Comunitat, l'objcctíu l)-
Col'laborar en projectes de treball en xarxa impulsats per entitats i serveis; i al seu eix 3.— Treball amb

xarxa amb d'altres administracions i entitats A.- Establir noves formes de collaboració amb entitats
del tercer sector, a través de Impulsar projectes conjunts amb les entitats destinats a sectors de

població amb alta vulnerabilital social Participar en el desenvolupament d'iniciatives terrítorials
dºentítats



Ajuntament

La Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, que el ple de l'Ajuntament de
Palma va aprovar deiinitivamcnt, en sessió ordinaria de 30 de novembre de 2017 (BOIB 6 de gener de
2… 8).Al seu apattat 1.2.2. Atenció comunitária, el deí'mcix com: “Projecte ¿] 'intervenció comzmirária

que té [afina/iia! ¿le/¿)mentar la recerca ¿[e soluci0nx a dificulta/s socials que hi ha a un territori
concrel. Una recerca que es_/¿z des de la paríicipacíó ¡ implícació dels professionals de serveis socia/…r

(lreballador/afamiliar, treballador/u socia/,educadur/a sacia/, psieóleg/oga), lécnícs ¿! 'alrres serveis,
vei'rials ¡ entitats

Metodológieament des de l“area de Benestar es treballa amb el document “Criterís técnies
dºinterveneió comunitaria” que cstablcix quins son els requisits básics per tal de dur a terme una
intervenció comunitaria.

Per altra banda, el Consell Municipal de Serveis Socials de Palma, com a Órgan eonsultiu, ha elaborat
una proposta de "Pla d'aetuació comunitaria de Palma“ consensuada amb les entitats del tercer sector
social de ciutat.

La proposta te la linalitat de la millora de la interveneió comunitaria, que s“han agrupat tinalmcnt en
quatre objectius generals. Objectius que tenen la tinalitat de que les aetuacions eomunitáries siguin
més visibles i conegudcs, amb un increment de la participació activa de la població i emprant una
metodologia compartida entre les entitats, les administracions i els ciutadans.

Aquests objectius són:

. Consolidar l'acció comunitaria als Serveis Socials

. incrementar la participació activa de la població i entitats en els processes comunitaris

' Augmentar el coneixement de la eiutadania dels programes i íniciatives que es fan als barris.

. Augmentar les sinérgics i metodologia comuna de los entitats i administracions.

Les entitats del tercer sector social, arreladcs al territori en el que desenvoluan les seves aetuaeions
de prevencíó comunitaria, són básiques per a la participació activa dels vei'nats en la millora de la

convivencia i cohesió social. Aquestes entitats no sols descnvolupcn programes dºintervenció
comunitaria sino que duen a tenne diferents activitats socials d'interés general que des de

lºAjuntament cs considera oportú promourc tal i com estableix la Llei 4/2009, dºll dcjuny, de serveis/_…

socials de les Illes Balears. /
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lil projecte eomunitari que realitza la Fundació Natzareí són les activitats preventivcs als barris de lil

Terreno, Cala Major, Sant Agustí i Santa Catalina/El Jonquet, que van destinats ¿¡ la població resident
al barri o de harris propers.

Les activitats que realitza són les segúents:
— Seweis de desenvolupament eomunítari i treball en xarxa.

- Voluntariat social d'adults, estudiants i de joves en rise social.

- Serveis adreeats a infants—adolescents ijoves
— Serveis preventíus per & famílics

- Serveis adrecats a persones amb discapacitat

La Fundació Na!zm'et és l'cntitat coordinadora territorial del programa de pobresa infantil
eaixaproinfancia als harris de El Terreno, Cala Majori Sant Agustí,. En el marc dºaquest programa, la
Fundació Natzaret participa junt amb els Serveis Socials Ponent i altres entitats del territori a la Taula
dºlní'áncia i Joves dels barris de li] Terreno i Cala Major.

La taula te paitieipació d'entitatsz, CB Deportiu Génova= IME, AMIPAS, Centres Educatíus, Centre
de Salut, CMSS Ponent, Associaeions de Vei'nats i altres entitats: Fundació Miró Mallorca, Fundació
Pere Tarrés, Caritas, I€APN-Caixaproinfáneia, Dinamo amb les que ha realitzat un diagnostic
participatiu de la infáncia—adolescencia, i ha planificat de forma conjunta actuacions de prevenció
comunitária adreeats a infants-adolescents.

Los parts ens reconeixem inútuament la capacitat legal necessária per fonnalitzar aquest conveni
singular, d"aeord amb les segúents

Cláusules

Primera. Objecte

Aquest conveni singular té per objectc cstablir la eol-laboració entre l'Ajuntament de Palma i la entitat
del Tercer Sector Social Fundació Natzarer per a la realitxaeió de la intewenció eomunitária al sector
de serveis socials de Ponent.

La finalitat de la interveneió comunitaria són els canvis neeessaris pera millorar la qualitat de vida i la

eonvivéncía de les persones/entitats/scrveis que viuen i convíuen en una comunitat o han*i, mit'anánt
actuacions concretes.
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Segona. Actuacions a realitzar per les parts

1. L'Ajuntament de Palma, mitjaneant 1"Área de Benestar Social, tinancará

part de les aetuacions previstes per a la prestaeió del servei. Coordinará
lºacce's de les persones atcscs al CMSS Ponent al servei Fará el

seguiment de les condicions en que es presta el servei. Supervisará
lºaplicació efectiva de les condicions establertes a 1”Annex dºaquest
conveni.

2. L”entitat Fundació Na/zarel gestionará el servei conveniat dºatenció
comunítária al territori del Centro Municipal de Serveis Socials Ponent en
les condicions definidos en lºAnnex tecnic dºaquest conveni

Tercera. Pressupost del servei

lil preu máxim anual de les actuacions del servei dºatcnció comunitária al centre municipal de serveis
socials de Ponent és de ¡05.203,33 € servei per lºcxercici 2021, 127.120,53€ per l”cxercici 2022,
128.181,13€pel 2023 i 129.252,34€ pel 2024, per donar cobertura al territori del Centre Municipal de
Serveis Socials de Ponent.

Les despeses que inclouen aquest pressupost son:

Despeses directes:

Personal: En relació a la quantiñcació s'han calculat un total de 4.375 hores de professionals,

corresponents a la despesa d”una jornada i mitja de professionals del grup 1 i una jornada professional
del grup 2 segons el conveni estatal d'acció ¡ intervenció social i les taule salarials aprovadcs a dia

d”avui. Si per les característiques de les actuacions l'entitat justifica una modificació de la ratio
establerta inicialman s'ha de complir amb el segiicnt:

1- Com a mínim 2.625 hores lian de ser de professionals del grup ] del conveni col-lectiu estatal
(l"acció i intervenció social…

2- La resta dºliores de dedicacíó que es poden distribuir segons les necessitats del territori tant en
grup 1 com a grup 2. Sempre respectant la suma d'liores totals establertes, en aquest cas 4.375
hores anuals. Si aquest canvi de grup suposa una despcsa no prevista dins l“aportació de
l'Ajuntament anirán a cárrec de l”entitat.

3- La comissíó de seguiment del conveni ha d*aprovar aquestes modificacions (le la proposta/inicial.
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Altres despeses directes: L'entitat disposa d'un máxim de 21.060,00 €… anuals, a cárrec del present
conveni, en concepto d”altres despeses directes vinculados a la realització del servei. Dins aquestes
altres despeses dit'ectcs es poden imputar; despeses derivades de la realització de tallers comunitaris

(personal, materials, professionals externs, transports si n'és el cas i entrades a activitats o

csdcveniments) segons les necessitats detectados i pactades, despeses de difusió del servei i de los

actuacions. Amb aquesta partida sºlian de dur a terme un mínim de 656 hores de tallers comunitaris.

Despeses indirectes: com a máxim es podran imputar com a despeses indirectes de la gestió del servei
conveniat un 25% del cost directe de personal i es consideren despeses indirectes que es poden
imputar com a despcsa al present conveni: despeses de gestió i coordinació, compliment de les

obligacions de LOPD, PRL, auditories comptablcs i de qualitat, despeses de gestoria,
subministraments i lloguers dels espais on es duguin a terme les actuacions comunitáries, les

assegurances de responsabilitat civil, d'accidents de les persones participants de les actuacions objecte
del present conveni i, si n”és el cas, de les persones voluntáries si les actuacions tenen programa de

voluntariat.

Quarta. Finaneament ¡ forma de pagament

l. LºÁrea de Cultura i Benestar de l'Ajuntament de Palma aportará com a máxim

lºimport de 105.203,33 €, pel període compres entre novembre del 2020 i octubre del
2021 amb cárrec al pressupost 2021. Per l”exercici de novembre del 2021 a octubre
del 2022 lºímport de 127.120,53€ a cárrec del pressupost 2022 Per lºexercici de

novembre del 2022 a octubre del 2023 128.181,13€a cáirec del pressupost 2023, i

ñnalment per darrcr període dºaquest conveni 129.252,34€, destinat a cobrir de

novembre del 2023 a octubre del 2024 & Género del pressupost 2024.

2. Aquests imports sºlian d'entendre com a import máxim, amb cárrec als pressuposts de

d'acord amb el desglossament i la imputació temporal i pressupostária segúent:

Any Import Partida pressupostária

2021 105.203,33€ 05.23120.48307

2022 127.120,53€ 052312048307

2023 128.181,13€ 052312048307

2024 129.252,34€ 05.23120.48307
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El conveni comprén des de … de gener de 2021 al 31 dºoctubre de] 2024. Si bé es podrá prorrogar
segons el previst a lºartícle 49. H) 2 de la Llei 45/2015, de lº] dºoctubre, de régim jurídic del sector
públic.

3. Jusxiñcacíons dels serveis conveniats_

a) L'entitat convcniada ha de presentar una liquidació bimensual en la

qual ha de constar I'ímporl de la quuidació de les acluacions

desenvolupades duranl els dos mesos, segons les actuacions previstes
& lºannex técníc, en sup011 paper i també mitjaneant arxíu informátíc,

segons el model que facilitará lºárea de Cultura i Benestar, junl amb

un certíñcal degudamenl signal pel representaní legal de l"entitaL

b) A banda de la liquidació bímensual, lºenlilal anua1ment ha de

justiñcar mitjaneam compte justíñcatiu amb un informe dºauditoria
les despcscs & cán'ec del conveni. L'informe d'auditoría ha d"anar

acompanyat d'una memoria económica abrcujada que ha de contenir,

com a mínim, un estat rcprcsematiu de les despeses derivados de la

realitzacíó del servei, degudament agrupados, així com les quantics
previstos inicialment i [es ñnalment rca1itzades.

0) Les justíñcacions corresponents se presentaran amb cárrcc al

pressupost de lºany en curs de la segíiemmanera:

Any 2021 Bimensualment; de H de genera 31 dºoctubre del 2021.

Any 2022 Bimensualment; de 1”1 de novembre del 2021 a 31 d“octubrc

del 2022

Any 2023 Bímensualment; de lºl de novembre del 2022 a 31 dºoclubre

del 20234

Any 2024 Bimensualment; de lºl de novembre del 2023 a 31 d'octubre
del 2024

4. Penna dc pagament
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a) LºÁrea de Cultura i Benestar, tramitará bimensualment la proposta de

pagainent en concepte de cost del scwci conveniat. El pagament de la

quantitat que correspongui es durá a terme en el compte corrcnt que
indiqui l”entítat

b) La percepció indeguda de quantitats per part de l"entitat suposa
l"0bligació (le reintegrar-les, amb la tramitació previa del procediment

que correspongui, amb lºaudiéneia de la persona interessada.

Cinquena. Obligacions de les parts

1. L”Área de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma es compromet a:

a) Finanear les actuacions previstes al servei en les condicions establertes a

1”Annex tecnic dºaquest conveni.

b) Gestionar les altes, baixes i incidéncies de les persones ateses al CMSS de

Ponent que siguin derivadas a les aetuacions obj ecte del present conveni.

e) Supervisar la qualitat dels serveis prestats, en el termes que es concretin a

la comissió de seguiment dºaquest conveni.

d) Aportar informació i participar en l'elaboració per al diagnostic,

planiñcació i avaluació conjunta de la intervenció comunitaria

2. L'cntitat Fundació Nalzarel es compromet a eomplir amb les obligacions segúents:

a) Prestar gratuitament els serveis a les persones participants. No es pot percebre

cap quantitat que, directament o indirectament, suposi una contrapartida
económica per les actuacions previstes objecte del conveni

b) Complir amb lºestablen en lºAnnex d*aquest conveni) així com les nonnes
establenes en el títol VII de la Llei 4/2009 i en els corresponents decrets de

desplegament i d'aplicació d”aquesta Llei.

c) Atendre a les persones derivades des del Centre Municipal de Serveis Socials de/Ponent
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d) Aportar la informació de funcionament, metodológica, técnica, de qualitat,
económica, estadística i els indicadors de gestió que sol'liciti des de

lºAjuntament, mitjaneant l”área de Benestar Social o el CMSS de Ponent

e) Comunicar bimensualment, mitjancant un document en fomiat digital, les

actuacions desenvolupades en viitut dºaquest, amb la informació que es preveu a

1”Annex, així com el certiñcat del responsable de lºentitat corresponent.

f) Prestar el servei en les millors condicions possibles segons els principis de bona
fe i diligencia, ajustant-se estrictamcnt a les condicions i les disposicions legals
aplicables així com als termes del present conveni i el seu annex.

9) Presentar, la memoria anual dºaetuacions en que es recullín la gestió

desenvolupada, els objectius assolits, la tipología de les persones ateses, la

metodologia del treball, els recursos materials i humans i les activitats de

formació del personal.

h) Tenir a disposició de les persones ateses i les seves families els fulls de

reclamació, i donar resposta escrita a les queixes o suggeriments.

¡) Presentar memoria técnica i una auditoría económica de [”my anterior dels fons

rebuts per part de l'Ajuntament per a dur a tenne les actuacions convcniades.

¡) L”entitat gestora, en les comunicacions i en [es relacions que estableixi per escrit
amb les persones paiticipant$ de les actuacions com altres entitats i seweis ha de

fer referencia a “Servei dºlmcrvenció Comunitáría Convcniat amb l'Ajuntament
de Palma”

Sisena. Requisits ¡ documentacióa presentar per part de lºentitat beneñciária

Lºentitat Fundació Natzarel haurá d”acreditar estar inscrita en el cens d“entitats del Tercer Sector
Social de les Illes donant compliment als requisits establerts a la llei la Llei 3/2018 de 29 de maig, del
Tercer Sector Social.

sector l“'entitat haurá de lliurar:
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a) Declaració responsable d'estar al eorrent dºobligacions tributáries i de seguretat social

b) Declaració expressa (i”altres fons de ñnancament o subvencions sol-licitades i/o obtingudes

per al mateix concepte i, si escau, d"baver justíficat correctamcnt les subvencions
concedidos en exereicis anteriors.

e) Document signat per 1'entitat bancáría on s'acredíti el núm. de compte per a la realització
de pagaments per part de la Tresoreria Municipal.

d) Declaració responsable de vigencia dels estatuts i dels cán'ecs representatius de lºentitat.

e) Declaraeió responsable de trobar-sc al corrent de pagament de les obligacions per
I'CÍIY[cgrament

Setena. Compatibilitat amb altres fons públics () privats

El present conveni és compatible amb la percepció d'altres subvencions i/o ajudes per a la rcalització
d'actuacions comunitáries que no estiguin incloses dins les actuacions de lºannex técnic dºaqucst
conveni.

En tot cas, lºcntitat esta obligada a comunicar los fonts d”ingressos, les quanties i les actuacions

concretes a les que van destinades i la suma total de la quantitat concedida a favor de l*cntitat en

aquest Conveni més la suma por la percepció dºaquestes altres subvencions i/o ajudcs, no será superior
al cost total de les actuacions que composen la intewcneió comunitária de lºentítat.

Vuitena. Comissió de coordinació ¡ seguiment

Les parts acorden que, per a la implementació, cl seguiment, lºavaluació i la concreció de les actuacions

objecte dºaquest conveni es constituirá una eomissió de seguiment que tindrá com a funció el seguiment
de los actuacions establertes a l'Annex del conveni La eomissió será formada per dos representants de
l”entitat Fundació Natzarel í dos representants de lºAjuntament que seran, la persona que ostenti la

placa de cap de sector del centre municipal de serveis socials de Ponent ¡ la persona que ostenti la placa
de cap de secció de gestió territorial i comunitari dels serveis centrals de l"árca de Benestar.

La eomissió establirá de mutu acord la data 0 les dates de les reunions presencials. En aquestes
reunions es tará la programaeió i el seguiment de les actuacions objeete del conveni i s'aelariran els

dubtes que puguin sorgir a l'hora d”intcrpretar—lo i executar—lo. Está facultada per elaborar documents
técnies í organitzatius que serviran per concretar la collaboració dºambdues parts pel que la a les

actuacions dutes a terme al sector de seweis socials de Ponent.
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S"aixecará acta dels acords dels punts objecte de cada reunió. Les reunions seran periódiques i com &

mínim se'n realitzar'a una cada trimestre.

Los actuacions concretes previstes a l'annex d*aqucst conveni s*hauran d”aprovar anualment per la

comissió de seguiment després de lºavaluació per aquesta Cºmissió i han de ser fruit del diagnostic
comunitari i la planificació conjunta.

La comissíó podrá crear subcomissíons técniques per al seguiment operatiu de les actuacions

consensuadcs, formades per técnics dels serveis socials municipais i de l'entitat Fundació Narzaret .

Aquestes subcomissions elevaran los propostes a la comissió de seguiment.

El régim de funcionament de la Comissió de Seguiment s”ha d*ajustar a les normes que conté la secció
tercera del capital II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, dºl d'octubre, del regímjurídic del sector
públic. El mateix organ col'lcgíat ha de designar el president o presidenta entre els seus quatre
membres, hi assistirá també un funcionari o funcionaria municipal, que ha d”actuar com a secretari o
secrctária, amb veu peri) sense vol.

En qualsevol cas, abans de presentar, quan sigui pertinent fer»ho, els litigis produ'its davant els órgans
jurisdiccionals ordinaris, s'haurá dºintentar la conciliació en el si d'aquesta comíssió,

Novena. Régim de modificació

La modiiicació del contingut del conveni requerirá lºacord unánime de les parts signants, d”acord amb
lºestablett a l'article 49.5; de la Llei 40/2015.

Desena. Difusió del conveni ¡ de les actuacions

Qualscvol utilització del logotíp d'una de les pa11s es fará seguint les normes que a aquests efectes

proporcionará la dita part, En qualsevol cas, aquesta part es reservará el dret de comprovar que aquest
ús respecta les normes d'utilització pactades.

Tal i com sºestableix a l'annex que una de les actuacions comunítáries és la difusió del servei

mitjancant xarxes socials própíes de l”entitat i del programa comunitari i del ñnancament rebut per
part de 1*Ajuntament. Aquesta difusió haurá de ser aprovada a la primera comissió de seguiment.
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()nzena. Protecció de dades

Les parts signants dºaquest conveni de col-laboració han de respectar el que estableix la Llei Orgánica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que te' per
objecte adaptar a l'ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679/UE i completar les seves
disposicions, així com la normativa de desplegament que resulti dºaplieaeid

L'entitat gestora es compromet cxprcssantent & complir el que disposa el Reglament (UE) 2016/679

(RGPD) i la legislació vigent en materia de protecció de dades així com a formar i informar el

personal en les obligacions que dimancn d”aqucstes normes.

l)otzena. Régim jurídic

Aquest conveni queda exclós de l'ámbít d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposcn a l'ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Són aplicables la Llei 3/2003, de 26 de marc, dc régím jurídic de l'Adminístraeió de la Comunitat

Autónoma de les Illes Balears, la Llei 40/2015, d”l d'octubre, de régim jurídic del sector públic i la

Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l”ambit social a la comunitat autónoma
de les Illes Balears.

Tretzena. Vigencia ¡ durada

Aquest conveni es 1nantíndrá vigent, des de dia 1 de gener de 2021 a dia 31 d'octubre de 20244

En qualsevol moment abans de la linalítzació del tennini previst en l'apartat anterior, els signats del

conveni podran acordar unánimement, la seva prórroga per un període fins a quatre anys addicionals o
la seva extineió tal i com preven la Llei 40/2015, de l*l dxoctubrc, de régimjurídie del sector públic.

Catorzena. Extinció

1.Són causes de resolució d”aquest convertí les segúents:

a) Lºincomplimcnt per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el

conveni, que donará dret a l”altre part a resoldre unilateralment aquest acord, cosa

que es fará efectiva en un període de trenta dies a partir de la notilieació.

b) La pérdua de la condieíó de la eonsideració d'entitat del Tercer Sector Soc

cl termes prevists a l“artiele 12.3 de la Llei 3/2018 de 29 de maig.
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C) liincompliment per part de l'organització del Tercer Sector Social de les

obligacions establertcs en l"aniclc 16 de la Llei 3/2018 de 29 de maig

d) La concertació social dºaquest servei, dºacord amb la Llei 12/2018, de 15 de

novembre, de serveis a les persones en l"ambit social a la comunitat autónoma de
les Illes Balears, i el Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pels qual s'estableixen els

principis generals als quals s'han dc sotmetre els concerts socials,

e) Lºacord mutu de les parts, que s'instrumentará per escrit.

f) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre aquest
document, amb un pl'eavis de sis mesos, sense que aixo afecti les accions ja
comeneades i pendents d”acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions
contrates per cadascuna de les parts fins al moment de la resolució,

g) La impossibilital sobrevinguda, legal o material, de donar

compliment als pactes.

h) La decisió judicial declaratoria de la nul-litat del conveni.

2.Acordada la resolució del conveni, s”aprovará la conseqiient liquidació dels serveis prestats. Si de la

liquidaeió resultes que l”import de les actuacions executades fos infen'or als fons que liagi rebut
l”entitat [º'undació Nalzarel , aquesta haurá de reintegrar lºexeés en el termini máxim d”un mes.

En el supósit que la extinció del conveni suposi un grcu perjudíci a lºinterés públic, es podrá acordar la

continuació i ñnalitzacíó dºactuacions iniciades que 1*Administració consideri oportunes.

Quinzena.Vigiláncía ¡ control
L“Ajuntament de Palma, mitjancant 1"Área de Cultura i Benestar, pot dur a tenne totes les

comprovacions i tots els requeriments de documentació a l'altra part que siguin necessaris per
garantir el compliment efectiu del que regula aquest Conveni, sense perjudici de les competéncíes
dels consells insulars en materia d"inspecció dºentitats, serveis i centres de serveis socials, d'acord
amb la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, dºatribució de competéncies als consells insulars en materia de

serveis socials í seguretat social.
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Setzena. Resolució de conflictes ijurisdicció competent

Les qiíestions litigioscs sorgides de la ínteipr€lació, la modificació, el desenvolupament i els efectos

que es puguin derivar de lºaplicació del present conveni les resoldr'a la comissió de seguiment prevista
a la cláusula sisena. Si a1nbdues parts no arrian a un acord, sotmetran les questions liligioses als

órgans de la jurísdicció contenciosa administrativa amb son a Palma, amb renúncia expressa a

qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre, dºacord amb la Llei 29/l998, de 13 de juliol,
reguladora d'aquestajurisdiccid

Com a mostra de conformitat, signa… aquest conveni en tres exeinplars.

Palma, 29 de gener de 2021

Per l'Ajuntament de Palma, el tinent de batle de Per lºentítal Fundació Natzaret, la vicepresidenta
l”Area de Cultura i Benestar Social

Margarita Requejo De la Fuente
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ANNEX DE CONDICIONS TECNIQUES DEL SERVEI D'ATENCIÓ
COMUNITARIA DEL SECTOR DE PONENT DEL CONVENI SINGULAR AMB LA
FUNDACIÓ NATZARET

1.0bjecte ¡ definició del servei

L'objecte d'aquest Annex de prescripcions téciiique$ és cstablir les característiques i les condicions en
que s'han de realitzar les diferents actuacions que comprenen el servei de lºatenció comunitaria del
territori de Ponent a tinancar mitjancant aquest conveni singular de col-laboració. Les intervencions
comunit'aries es faran preferentment als harris de Cala Major, Sant Agustí, El Tcrrcno i Santa
Catalina/El Jonquet

El servei d'atenció comunitaria detinit a la Cartera de Serveis de l'Ajuntament de Palma com: “

Projecte d"intcrvenció comunitaria que té la tinalitat de fomentar la recerca de solucions a diñcultats
socials que hi ha a un territori concret Una recerca que es fa des de la participació i implicació dels
professionals de serveis socials, técnics d'altres serveis, veinats i entitats.”

Als efectes d'aquest Conveni, de les actuacions que pot incloure el projecte dºintervencíó comunitária
es tinancaran les actuacions concretes dirigides als infants, joves i les seves families i planificados
anualment.

2.Prestació del servei

El servei d'atenció comunitaria eonveniat al territori del Centre de Serveis Socials Ponent inclou
diverses actuacions que s'hauran de revisar i adaptar anualment segons el diagnostic participatíu que
impulsaran conjuntament lºentitat Fundació Na!zaret i el CMSS de Ponent.

Mitjaneant la metodologia establcrta als documents “Criteris técnics dºintervcnció comunitaria" i

“'Proposta de pla dºintervcnció comunitaria de la ciutat de Palma“, l'entitat Fundació Patronat Obrer de
Sant Josep impulsará el diagnostic participatiu del territori i del qual sortiran les actuacions concretes
a desenvolupar.

L'entitat Fundació Naízareí en col—laboració amb els serveis socials municipals del CMSS Ponent ha
de gestionar la intervenció comunitaria com a una lºacció conjunta i consensuada entre entitats, serveis
i persones residents cn un barri per a millorar la qualitat de vida i la convivencia social d7una
comunitat.

La intervenció comunitaria a realitzar per l'entitat ha d'ajustat als segúcnts aspectes:
— Coneixement previ inicial de la comunitat
— Diagnóstic comunitari participatiu
— Planiñcació i execució conjunta d'actuacions (entitats, serveis i persones del barri)
— Avaluació continuada i ajustament de les tites a assolir

La finalitat de la intervenció comunitária són, per tant, els canvis necessaris per a millorar la
comunitat o barri //Es essencial el consens basic de fer millorcs a la comunitat que beneficiin m, amb una
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clara ñnalitat col-lectiva, que fomentin la participació, la convivencia i la cohesió social.
Aquest consens implica una voluntat compartida de millorar les condicions de vida quotidiana

La entitat conveniada d'atenció comunitaria del sector de serveis socials Ponent. haurá de
realitzar per a cada projecte comunitari:

a.- Concixement previ ¡ inicial de la comunitat

— La delimitació del territori, ja que es donen diferents divisions territorials segons les
demarcacions administratives (Salut, Educació, districtes municipals, Serveis Socials,
Policia, Joventut…). Un eina que pot ajudar en aquesta delimitació es un mapa o
plánol del territori on es poden anar ubicant els recursos existents.

— Recull de la historia, l”evolució i els trets culturals del barri.
— Dades de població general, grups de població, moviments migratoris i activitat

comercial i económica a la zona/barri.
— Informació sobre les entitats i els serveis que ofereixen: tipología, activitats, població

a la qual es dirigeixen, horari dºatenció...
— Informació sobre dinámiques eomunitáries estableitcs al ban'i: relacions socials, entre

els col-lectius, ve'inats, grups, entitats...

Aquest apartat ho realitzará l'entitat através de:

— Recerca documental, entrevistes i reunions amb entitats i serveis, enquestes a la població,
grups focals de persones de la comunitat ete.

- Participar en els diferents espais formals que es convoquen per part dels diferents serveis i

coordinació amb els mateixos amb l'objectiu de conéixer alló que es fa al barri/sector i compartir
informacions

— Detecció de situacions de risc per a grups dºinfants i joves en l'entorn fisio del barri:
Coneixement de les zones i espais on es reuneixen els grups juvenils amb l”objectiu de prevenir i

evitar comportaments conflictius, eonéixer les necessitats, potenciar l'acceptació a la comunitat i
facilitar la convivencia.
— Realització d”una guia de recursos i una base de dades digital del barri amb l“objectiu de donar
a conéixer l'oferta de serveis i activitats periódiques a la comunitat que es desenvolupen en el
barri. Aquesta guia podrá será editada en format fisic i en format digital

b.— Diagnostic eomunitari participatiu
Realitzat a través d'espais de trobada i reflexió sobre com millorar les accions preventives en el
barri oberts a entitats, serveis i persones del barri amb lfobjectiu de eonelourc un proposta
compartida per adrecar a lºajuntament sobre els aspectes que millorin la convivencia.

A través de reunions a través de taules de paiticipació, l'entitat ha de realitzar
— Visió consensuada/compartida

Debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces
Recursos, tipología, activitats que realitzcn, guia de recursos

— Consens explicit del que passa, de la situació que es vol millorar

/"'sentants
ciatives i

“”.7/
Aquest diagnóstic es realitzará a través una relació de contacte periódic amb els re
dels col-lectius immigrants del barri i amb les representats de les entitats ve'ina
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serveis amb lºobjectiu de conéixer les seves inquietuds i necessitats, i la convocatoria de taules i/o
sessions de treball conjuntes.

c.— Planificació ¡ execució conjunta d'actuacions (entitats, serveis ¡ persones del barri)
Les actuacions concretes a realitzar durant la fase de "Planificació i execució conjunta
d'actuacions" per part de l'entitat amb les associaeions, serveis i persones del territori són:
— sessions de programació, seguiment i avaluaeió conjunta amb les taulcs d'entitats/scrveis de
la barriada
— contactes periódies (formals i infonnals) amb les entitats i serveis del territori, presencia al
territori i establiment d”aliances amb altres agents
sessions de treball amb cada una de les entitats participants
— activitats comunitáries d'oci preventiu i lleure educatiu
- activitats de suport i reforc educatiu
— tallers de promoció social amb infáncia—adolescéneia i joves.
- tallers i sessions amb pares/mares
- diades participativcs al territori
— trobades i festes comunitáries participatives
— difusió i promoció de les activitats eomunitáries

d.— Avaluació continuada

En

Les actuacions eoneretes a realitzar durant la fase de "avaluaeió continuada" que es una
avaluaeió conjunta és la que realitxen tots els participants en l'acció comunitaria preventiva,
té en compte les aportacions de totes les entitats i els serveis que hi participen i, a més, reeull
les valoracions i les opinions de la població a la qual va dirigida l”aeció. Les aportacions que
fa cadaseú parteixen de les tasques encomanades: si han pogut desenvolupar—les, quines
diticultats han sorgit i propostes de millora,
S'han d”utilitzar les dades obtingudes en relació amb els indicadors quantitatius i qualitatius
programats per a valorar la consecució de les millores proposades, concretant en quin nivells
s”han assolides i en quin grau són percebudes i compartides per la població i els agents del
territori.
L'avaluació continuada ha de contemplar:
— Seguiment i avaluaeió continua del procés
— Actualització de la informació/diagnóstic
— Valoració dels avencos i els resultats
— Informe de resultats

virtut dºaquest conveni singular, la entitat Fundacíó Natzaret del sector de serveis
socials Ponent desenvolupará l'ateneió comunitaria de la segúent forma:
a) Realitzar les actuacions objecte dºaquest conveni singular i responsabilitzar—se de la seva

organització i gestió integral. Aquestes activitats sorgeixen del diagnóstic i la planificació
conjunta que es revisará periódicamcnt.

b) Programar, implementar i avaluar les actuacions d'intervenció comunitaria al sector de
serveis socials Ponent. Aquesta programació es fará conjuntament amb el Centre de
Serveis Socials i a través de treball amb xarxa i a través de taules d'entitats i serveis de la
zona d'actuació.

0) Participar en reunions de planificació, seguiment i avaluaeió periódiques amb els'"serveis
socials municipals.
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(1) Participar en espais de coordinaeió amb professionals dels serveis socials per & traspás de
la informació, estudi i valoració dela planificació de les actuacions a realitzar al territori,

e) Treballar de forma conjunta í coordinada amb el Centre de Serveis Socials de Ponent per a
la implementació de les actuacions de la intervenció comunitaria, es realitzará. amb
reunions periódiques i sessions de treball conjunt,

Concrecions territorials inicials
Projecte comunitari de la zona de Ponent:
a) L'actualització diagnóstica i programació comunitária dels barris de Cala Major, Sant
Agustí i el Teneno
b) Col-laboració en l'actualització diagnóstica i programació comunitaria dels harris de Santa
Catalinai El Jonquet

Horari d'atenció del servei
El servei d'atenció comunitari es presta de dilluns a dissabte, durant tot l'any.
Les actuacions previstes tindran preferiblement horari dºliorabaixa

Persones destinatáries atcses al servei
Els destinataris de l'ateneió comunitaria són:
- El col-lectiu concret destinatari de les actuacions sorgides a lºampar d'aquest conveni son
concretament els infants, joves i les seves families del territori on es desenvolupa.
- Entitats i serveis que atencn a persones del barri/territori.

Requisits ¡ accés de les persones que participen ¿¿ les activitats comunitáries
Poden ser usuáries de les aetuacions conveniades els infants, joves i les seves families que
resideixen al territori del sector de Ponent. Podran ser les ateses i connectades directament per
la Fundació Natzaret i/0 pels serveis socials municipals. Preferentment les families en situació
de diñcultat socials.
L'aeee's a l'atenció eomunitária será de tres formes:
a) Participació directa de la població d'un barri & les actuacions comunitáries que s'hi
desenvolupin.
b) Participació de persones representants d'entitats i de serveis que fan atenció al barri,
persones que seran convocades per l'entitat que disposi del conveni.
e) Derivació de persones i families en dificultat social detectades pels serveis socials
municipals.
Per tant l'accés a les activitats comunitáries sera directament a l'entitat i a través dels serveis
socials municipals, que els remetrá a l'entitat.

3.- Mitjans materials ¡ humans

Miljans materials
L”entitat disposará els espais minims per prestar el servei d'atenció comunitaria S'ha de
disposar de l'espai adequat per a la prestació del servei. En tot cas, el servei ha,d'estar dotat
dels equipaments i els mitjans necessaris per assolir les activitats que preveu est Annex.
Lºentitat concertada liatirá de disposar de seu i/o presencia al sector de se —

'

de Palma i es responsabilitzará del compliment de la normativa vigent
del Servei, incorporant la relativa a la prevenció de riscs laborals.



Lºentitat aportará les instal-laeions per garantir la preparaeió de les actuacions eomunitáries
que es desenvoluparan: aquestes instal—lacionslian de contemplar espais per poder treballar en
equip, i fer el seguíment del servei.
Lºentitat assumirá a través del conveni: les despeses de la realització de tallers, les despeses
de comunicació i publicitat de les activitats, les despeses de manteniment de noves
tecnologies, les despeses del material fungible, les despeses per obligacions directes
assumides.

Miljans humans.
Per poder prestar el servei l'entitat disposa dels professionals de suport necessaris i garanteix
amb el financament dºaquest conveni al manco els segiients professionals d”atenció directa a
les actuacions comunitáries:
— 1,5 professionals del grup ] amb les funcions establertes al conveni dºintervenció social
- l professionals del grup 2 amb les funcions estableftes al conveni dºintervenció social.
En relació a la quantificació sºlian calculat un total de 4.375 hores de professionals,
corresponents a la despesa d'1,5 professionals del grup l i 1 professionals del grup 2 segons el
conveni estatal d”acció i intervenció social ¡ les taules salarials aprovades a dia d'avui. Si per
les característiques de les actuacions l"entitat justifica una modificació de la ratio establerta
ínicialment, s"lia de complir amb el segúent: l.- Com a mínim 2.625 hores han de ser de
professionals del grup l del conveni col-lectiu estatal d'acció i intervenció social. 2.—La resta
dºliores de dedicació que es poden distribuir segons les necessitats del territori tant en grup 1

com a grup 2. Sempre respectant la suma dºliores totals establcrtes, en aquest cas 4.375 hores
anuals. Si aquest canvi de grup suposa una despcsa no prevista dins lºaponació dc
1"Ajuntament aniran a cárrcc de l"entitat. i 3—La comissió de seguiment del conveni ha
d”aprovar aquestes modiñcacions de la proposta inicial.

L'entitat ha de disposar, com a mínim, de 656 sessions anuals d'una hora de durada cada un
per a la realització de tallers comunitaris, segons les necessitats detectades i pactados.

Les persones a proposar per l'cxecució del servei hauran de reunir els requisits suficients de
formació o qualificacíó professional per exercir cada lloc dºacord amb les especiñeacions del
present annex.

L'entitat s'ha de comprometre a efectuar la substitució per baixa a partir dels trenta dies
d'abséncia del professional afectat.

Assegurances
L'en'titat titular del servei está obligada a contractar una pólissa d'assegurances que cobreixi la
seva responsabilitat civil, d'accidents i la del personal al seu servei.

4.- Cost ¡ Preu del servei //El preu unitari de la prestació del servei d'atenció comunitaria del sector de Ponen fte un cost
anual establert en 105.203,33 € per 17exercici 2021, 127.120,53 € pe ” rcici 2022,
128.181,13 € por lºexercici 2023 i de 129.252,34 € per lºexercici 2024.
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70.122,66 80.11%Personal 79,98% 85.696,91 80.27% 86.553,87 80.43%
Total grup

professional 1 44.291 ,92 63.16% 53.593,23 63,16% 54.129,16 63.16% 54.670,45 63.16%
Total grup

professiona!2 25.830,74 36,84% 31 .255.1 9 36,84% 31,567,75 36,84% 31.883,42 36,84%
Aprovis¡onaments 17.550,00 20.02% 21.060,00 19.89% 21.060,00 19,73% 21.060,00 19.57%
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