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Conveni entre lºÁrea de Cultura i Benestar Social de lºAjuntament de Palma ¡ l”entitat del
Tercer Sector Aldeas Infantiles -SOS per :! l'ateneió comunitária mitjaneant projecte
dºintervenciócomunitária al territori del Centre Municipal de Serveis Socials de Gregal

Parts

Antoni Noguera Ortega, tincnt de batle de 1"Área de Cultura i Benestar Social de 1”Ajuntament de

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

nom i representació dºaquest, amb competencia per delegació del batle per firmar convenis adreeats a

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

2019, d'organització dels serveis administratius de 1”Ajuntament de Palma.

Encarnación Jiménez Huerta com a representant de lºentitat Aldeas Infantiles SOS Espanya amb CIF

G 28821254, i domicili a Palma al Camí de Son Gotleu número 73. ,»

Antecedents

LºAjuntamcnt de Palma té atribuidos eompeténcies en materia de serveis socials per la Llei 7/1985, de

2 d”abril de 1985, reguladora de les bases de régim local modificada per la Llei 27/2013 de 27 de

desembre, de racionalització i sostenibilitat de 1'Administració Loca] i la Llei 20/2006“ de 15 de

desembre, municipal de 1'égiiii local de les Illes Balears, així com per la Llei 4/2009, d'll de juny, de
serveis socials de les Illes Balears.

Lºan. 14 de la Llei 4/2009, d111 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, defineix com a

funcions dels serveis eomunitarís básics les segúcnts: 1) Elaborar un pla dºintervenció comunitaria que
doni resposta a les tieeessitats detectades i ava1uar-lo periódicament; 2) Impulsar projectes comunitaris
i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les

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

serveis socials especialitzatsw els equips técnies dels altres sistemes de benestar social, les entitats del

món associatiu i les que actuen en lºambit dels serveis socials.
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l…”articlc 12 de la llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en lºambit social a la

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

serveis socials conforme a la planiñcació i a la legislació establerta, especificant als seus apartats les

condicions per poder cstablir aquesta cooperació.

La llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d”aceió social, regula la col-laboració en la provisió de

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

a) Quan presenten determinades característiques com a organització: vinculació a un territori i a un

col-lectiu, participació de les persones destinatáries lins i tot al govern de lºentitat, reinversió de

qualsevol eventual bcneñci en la seva missió, combinació de la participació en la provisió de serveis

de responsabilitat pública amb altres activitats socials dºinterés general.

b) Quan les característiqucs de la seva interveneió afegcixin valor a la provisió de serveis de

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

eombinació de diferents serveis i lºassumpeió d”una funció d”acompanyamcnt social, que poden
abastar fins i tot més d'un ámbit () sistema de responsabilitat pública) i continua i, quan sigui

necessária, al llarg de la vida, antieipant—se a l“evolució de les necessitats i innovant en les respostes.

Així mateix, mitjancant Decret núm. 201913026 de dia 28 dejuny de 2019 d'Organització dels Serveis
Administratius de l'Ajuntament de Palma, l*Área de Cultura i Benestar Social de 1”Ajuntament de

Palma te' competéncies en "Impulsar els processes de treball i intervenció comunitaria per a la millora

de la qualitat de vida de les barriades de Palma conjuntament amb les entitats, les institucions i

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

voluntariat en la prestació dels serveis socials de la ciutat"

El Pla Estratégie de Benestar i 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 l'Ajuntament de Palma el

dimecrcs 28 de juny de 20l7, estableíx al seu eix 2.— ()rientació a la Comunitat, l'objcctiu D.—

Col*laborar en projectes de treball en xarxa impulsats per entitats i serveis; i al seu cix 3.- Treball amb

xarxa amb d'altres administracions i entitats A.— listablir noves formes de eol*laboració amb entitats

del tercer sector, a través de Impulsar projectes conjunts amb les entitats destinats a sectors de

població amb alta vulnerabilitat social. Participar en el desenvolupament d"niciativcs*'territorials

d'entitats
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La Cantera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, que el ple de l'Ajuntament de
Palma va aprovar delinitivament, en sessió ordinaria de 30 de novembre de 2017 (BOIB 6 de gener de

2018).Al seu apartat 1.2.2. Atenció comunitaria, el delineix com: “Projecte d'intervenció comtmiláría

que té [afina/¡Ia! defomeníar la recerca de .volucíons ¿( dífcullals sacia/…r que hi ha a un territori

cr)ncref. Una recerca que esfa des de la par!icipació ¡ implicació dels professionals de servei.r S()CÍ¿IÍ.Y

(Ireballador/afamiliar, !rebal/ador/a socia/,educador/a social, psicÓ/eg/oga), lécnic.r ([ 'allres serveis,
vei)7ats ¡ enlilals "

Metodológicamcnt des de lºarea de Benestar existeix el document “Criteris técnics dºintervenció
comunitária” que cstableíx quins son els requisits básícs per tal de dur a terme una intervenció

comunitaria.

Per altra banda, el Consell Municipal de Serveis Socials de Palma, com a organ consultiu, ha elaborat

una proposta de "Pla d'actuació comunitaria de Palma" consensuada amb les entitats del tercer sector
social de ciutat.

La proposta te' la finalltat de la millora de la intervenció comunitária, que sºhan agrupat tinalment en

quatre objectius generals Objectius que tenen la finalitat de que les actuacions comunitáries siguin
más visibles i conegudes, amb un increment de la participació activa de la població i emprant una

metodología compartida entre les entitats, les administracions i els ciutadans.

Aquests objectius són:

' Consolidar lºacció eomunitáría als Serveis Socials

. Incrementar la participació activa de la població i entitats en els processes comunítaris

' Augmentar el coneixement de la ciutadania dels programes i iniciativcs que es fan als harris.

. Augmentar les sinérgíes í metodologia comuna de les entitats i administracions

Les entitats del tercer sector social, arrelades al territori en el que desenvolupen les seves actuacions
(le prevenció comunitaria, son básiqucs per a la participació activa dels vei'nats en la millora de la

convivencia i cohesió social. Aquestes entitats no sols desenvolupcn programes dºintervenció
comunitária sino que duen a terme diferents activitats socials d”interés general que des de

l'Ajuntament es considera oportú promourc tal i com establcix la Llei 4/2009, dºll dejuny, de serveis
socials de les Illes Balears
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El projectes territorials que rcalitza l'entitat Aldeas Infantiles -SOS son les activitats preventivos als

harris de Son Gotleu i Can Capes que van destinats a la població infanto-juvcnil resident al barri () de

barris proper-s.

Les activitats que realitza són les segúents:

— Serveis adrecats a infants—adolescents i joves: oci educatiu, suport educatiu, tallers, escola d'estiu

— Pa11ícipació en projectes de desenvolupament comunitari i treball en xarxa

L'Area de Benestar Social i l'cntitat Aldeas Infantiles tenen signat un acord tecnic dc col—laboracíó,

que especifica lºentitat posa en funcionament :
' un programa comunitari emmarca! en ¡ 'ámbít de la

prevenció ¡ / 'enfbt'tirnentfizmiliardirigits a treballar amb nins ¡families en situació de rise, exclusió ()

vulnerabilital social, que ofereix una adequada intervenció socioeducativa, terapéutica ¡ integral ¡

promau estratégies que possibiliten una millora en el seu benestar personal, familiar i social. Atés que
l'Ajuntament de Palma, mit/aneant el Pla estratégíc de Benestar ¡ Drets Socials te' com ¿: eixos

priori/aris [ 'orientació a [a ciutadania en situació de Vulner'abilital social i ¡ 'orientació a la

comunitat, aquesta tipología de programes són molt adeqitals per a una col-laboraeiá basada en la

prevenció ¡ la intervenció con_/'untes en situacions de rise de families vulnerables situades a diferents

harris de la Ciutat."

La col-laboració ¡ trcball conjunt entre l'entitat Aldeas lnfantíles i el Centre Municipal de Serveis

Socials Gregal ha estat constant, pertinent i adequada.

L'entítat Aldeas Infantiles forma part del grup promotor de les activitats dels programa de pobresa
infantil del barri de Son Gotleu. Va dirígit a infants i adolescents dºentre 0 i 16 anys de families en

situació de pobresa o vulnerabilitat social amb l'objectiu de trenear el cercle de transmissió de la

pobresa de pares a fills garantint lºaccés a oportunitais educatives de qualitat. Aldeas Infantiles

participa del grup promotor i de les taules de coordinació, conjuntament amb altre entitats i serveis del

territori del Centre de Serveis Socials Gregal

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessária per formalitzar aquest conveni

singular, dºacord amb les segúents

/'
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Cláusules

Primera. Objecte

Aquest conveni singular té por objectc establir la col laboració entre l'Ajuntament de Palma i la entitat
del Tercer Sector Social Aldeas Infantiles per a la rcalització de la intervenció comunitaria al sector
de serveis socials de Gregal.

La finalitat de la intervenció comunítária són els canvis necessaris per a millorar la qualitat de vida i la

convivencia de les persones/entitats/serveis que viuen i conviuen en una comunitat o barri, mitjaneant
actuacions concretos.

Segona. Actuacions a realitzar per les parts

1. L*Ajuntament de Palma, mitjaneant 1'Área de Benestar Social, ñnaneará

part de les actuacions previstes per a la prestació del servei. Coordinará

lºaccés de les persones ateses al CMSS Gregal al servei. Pará el seguiment
de les condicions en que es presta el sewei. Supervisará l”aplicació

efectiva de les condicions cstablertcs a lºAnnex dºaquest conveni.

2. Lºentitat Aldeas hzfantíle&$0$ gestionará el servei conveniat d”atenció

comunitaria al territori del Centre Municipal de Serveis Socials Gregal en
les condicions deñnides en lºAnnex tecnic dºaquest conveni.

Tercera. Pressupost del servei
El preu máxím anual de les actuacions del servei d'atenció comunitaria al centre municipal de serveis

socials de Gregal és de 53.881,58€ servei per lfexcrcicí 2021, 54.525,01€per l”exercici 2022,

54.943,66€ pel 2023 i 55.366,49€ pel 2024, por donar cobertura al territori del Centre Municipal de

Serveis Socials de Gregal,

Les despeses que inclouen aquest pressupost son:

Despeses directes:

Personal: En relació a la quantiticació s"han calculat un total de 1.750 hores de professionals,
corresponents a la despesa de mitja jornada d“'un professionals del grup 1 i mitja jornada d”un
proibssional del grup 2 segons el conveni estatal d'acció i intei'vcnció social i les taules salarials
aprovades a dia d”avui. Si per les caracteristiques de les actuacions l'entitai _justíiica una 1 odiiicacij)
de la ratio establerta inicialment, s'ha de complir amb el segiient:
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1- Com a mínim 875 hores lian de ser de professionals del grup l (lei conveni col-lectiu estatal

Ajuntament

d*acció i intervenció social.

2- La resta d'hotes de dedicació que es poden distribuir segons les necessitats del territori tant en
grup 1 com a grup 2. Sempre respectant la suma d"hores totals establenes, en aquest cas 1.750
hores anuals. Si aquest canvi de grup suposa una despesa no prevista dins l'aportació de
l”A_iuntamentanirán a cártec de l'entitat.

3- La comissió de seguiment del convertí ha d'aprovar aquestes modificacions de la proposta
inicial.

Altres despeses directes: L'entitat disposa d”un máxim de 12.660,00 € anuals, a cárrec del present
conveni, en conceptº dºaltres despcses directes vinculades a la realització del servei. Dins aquestes
altres despescs directos es poden imputar; despeses derivados de la realització de tallers comunitaris

(personal, materials, professionals externs, transports si nºés el cas i entrades a activitats o

esdeveniments) segons les necessitats detectadcs i pactados, despeses de difusió del servei i de les

actuacions. Amb aquesta partida s”han de dur a terme un mínim de 322 hores de tallers comunitaris

Despeses indirectes: com a m'axim es podran imputar com a despeses indirectos de la gestió del servei

conveniat un 25% del cost directe de personal i es consideren despeses indirectes que es poden

imputar com a despesa al present conveni: despeses de gestió i coordinació, compliment de les

obligacions de LOPD, PRL, auditorios comptables i de qualitat, despcses 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. Financament ¡ forma de pagament

l, L”Área de Cultura i Benestar de l'Ajuntament de Palma aportará com a máxim

lºimpon de 53.881,58, 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 lºimport de 54.525,01€ a cárrec del pressupost 2022. Por lºexercici de

novembre del 2022 a octubre del 2023 54.943,66€ a cárrec del pressupost 2023, i

íinalment per darrer període d"aquest conveni 55.366,49G, destinat a cobrir de

novembre del 2023 a octubre del 2024 a cárrec del pressupost 2024.

2. Aquests imports sºhan dºentendre com a import máxím, amb cárrec als pressuposts de

dºacord amb el desglossament i la imputació temporal i pressupostária segiíent:
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Any Import Partida pressupostái'ia

2021 53.881,58€ 05.23120.48309

2022 54.525,01€ 052312048309

2023 54.943,66€ 052312048309

2024 55.366,49€, 05.23120.48309

El conveni compren des de lºl de novembre de 2020 al 31 dºoctubre del 2024. Si bé es

podrá prorrogar segons el pi'evíst a Particle 49. II) 2 dela Llei 45/2015, de lº) d”octubre, de

régim jurídic del sector públic.

3. Justiñcacíons dels serveis conveniats.

Dentitat conveniada ha de presentar una liquidació bimensual en la

qual ha de constar l'impon de la liquidació de les actuacions

desenvolupades durant els dos mesos, segons les actuacions previstes

a lºannex tecnic, en suport paper i també mitjaneant arxiu informátic,

segons el model que facilitará l”área de Cultura i Benestar, junt amb

un certificat degudament signal pel representant legal de l'cntitat,

A banda de ia liquidació bimensual, l'entitat anualment ha de

justificar mitjaneant compte justificatíu amb un informe d*auditoria

les despeses a cárrec del conveni. Lºinforme d'auditoria ha d”anar

acompanyat dºuna memória económica abreujada que ha de contenir,

com a mínim, un estat representatíu de les despeses derivades de la

realització del servei, degudament agrupados, així com les quanties

previstes ínícíalment i les ñnalment realitzades.

Les justiñcacíons corresponents se presentaran amb cárrec al

pressupost de lºany en curs de la segiientmanera:

…?/…é…
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Any 2021 Bimcnsualment; de lºl de novembre del 2020 a 31 d'octubre

del 2021.

Any 2022 Bimensualment; de lºl de novembre del 2021 a 31 d'octubre

del 2022

Any 2023 Bimensuaiment; de ['I de novembre del 2022 a 31 d'octubre
del 2023.

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

4. Forma de pagament

a) L"Area de Cultura i Benestar, tramitará bimensualmcnt la proposta de

pagament en concepte de cost del servei conveniat. El pagament de la

quantitat que correspongui es dura a terme en el compte corrent que
indiqui 1"cntitat.

b) La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat suposa

l'obligació de reintegrar»lcs,amb la tramitació previa del procediment

que correspongui, amb l'audiéncia de la persona interesada

Cinquena. Obligacions de les parts

1. LºÁrea de Benestar Social de 1”Ajuntament de Palma es compromet a:

a) Finanoar les actuacions previstes al servei en les condicions establertes a
¡”Annex técnic d*aquest conveni.

b) Gestionar les alles, baixes i incidéncies de les persones alescs al CMSS de

Gregal que siguin derivades a les actuacions objecte del present conveni.

c) Supervisar la qualitat dels serveis prestats, en el termes que es concretin a
ia comissió de seguiment dºaquest conveni.

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

planiñcació i avaluació conjunta de la intervenció comunítáría
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2. L"entitat Aldeas [¡¡/¿mlíles SOS es compromet a complir amb les obligacions segúents:

a)

I,)

d)

9)

h)

¡)

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

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

Complir amb l”establert en lºAnnex d'aquest conveni, així com les normes
establertes en el títol VII de la Llei 4/2009 i en els cotresponents decrcts de

desplegamcnt i dºaplicació d'aquesta Llei.

Atendre a les persones derivades des del Centre Municipal de Serveis Socials de

Gregal

Aportar la informació de funcionament, metodológica, técnica, de qualitat,

económica, estadística i els indicadors de gestió que sol'liciti des de

l'Ajuntament, mitjaneant lºárca de Benestar Social o el CMSS Gregal…

Comunicar bimensualment, mitjancant un document en format digital, les

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

l”Annex, així com el certiiicat del responsable de l'entitat corresponent.

Prestar el servei en les millors condicions possibles segons els principis de bona
fe i diligencia, ajustankse cstrictament a les condicions ¡ les disposicions legals

aplicables així com als termes del present conveni i el seu annex.

Presentar, la memoria anual d'actuacions en que es recullin la gestió

desenvolupada, els 0bjcctius assolits, la tipología de les persones ateses, la

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

formació del personal

Tcnir a disposició de les persones ateses i les seves families els fulls de

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

Presentar memoria técnica i una auditoría económica de l*any anterior dels fons

rebuts per part de l'Ajuntament per a dur a terme les actuacions conveníades.

L'entítat gestora, en les comunicacions i en les relacions que estableixi per esc=it"
,/'
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fer referencia a “Servei d'lntervenció Comunítária. Conveniat amb l'Ajuntament
de Palma"

Sisena. Requisits ¡ documentació a presentar per part de lºentitat beneficiária

Lºentitat Aldeas Infantiles—SOS liaurá dºacrcditar estar inscrita en el cens dºcntítats del Tercer Sector

Social de les Illes donant compliment als requisits establerts a la llei la Llei 3/2018 de 29 de maig, del

'l'ercer Sector Social.

_luntament amb aquesta acreditació emesa per lºadministració responsable del cens d”entitats del tercer
sector l”cntitat haurá de lliurar:

a) Declaració responsable d”cstar al corrcnt d”obligacions tributáríes i de seguretat social

b) Declaració cxprcssa d'altres fons de ñnancament o subvencions sol—licitades i/o obtingudes

per al mateix concepte i, si escau, d"haver justiñcat correctement les subvencions

concedides en exercicis anteriors.

c) Document signal per l*entítat bancária on s'acrediti 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 cárrecs representatius de lºentitat.

e) Declaració responsable de trobar-sc al corrent de pagament de les obligacions per
reintegrament.

Setena. Compatibilitat amb altres fons públics o privats

El present conveni es compatible amb la percepció d'altres subvencions i/o ajudes per a la realització

d'actuacions comunitáries que no estiguin incloses dins les actuacions de lºannex tecnic d'aquest
conveni.

En tot cas, lºentitat esta obligada a comunicar les fonts dºingressos, les quanties i les actuacions

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

aquest Conveni més la suma per la percepció dºaquestcs altres subvencions i/o ajudes, no será superior
al cost total de les actuacions que composen la intewenció comunitária de lºentitat.

Vuitena. Comissió de Cºordinació ¡ seguiment

Les parts aeorden que, por a la implementació, el seguiment, lºavaluació i la concreció de les actuacions

objectc d'aquest conveni es constituirá una comíssíó de seguíment que tindrá com a funció el segiime t

de les actuacions cstablertes a 1”Annex del conveni, La comissió será formada per dos re “ese ants de
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lºentitat Aldeas Infantiles—SOS i dos representants de l'Ajuntament que seran, la persona que Ostenti la

placa de cap de sector del centre municipal de serveis socials de Gregal i la persona que ostenti la placa
de cap de secció de gestió territorial ¡' comunitari dels serveis centrals de lºárea de Benestar.

La comissió cstablirá de mutu acord la data 0 les datos de les rcunions presencials. En aquestes
reunions es fará la programació i el seguiment de les actuacions objecte del conveni i s”aclariran els

dubtes que puguin sorgir a lºhora d'intcrpretar—lo i cxccutar»lo. Está facultada per elaborar documents

técnics i organitzalius que serviran per concretar la col-laboració dºambdues parts pel que fa a les

actuacions dutes a terme al sector de serveis socials Gregal.

Sºaixecará acta dels acords dels punts objecte de cada reunió Les reuníons seran periódiques i com ¿¡

mínim se'n realitzar'a una cada trimestre.

Les actuacions concretes previstos a lºanncx d”aqucst conveni s”hauran dºaprovar anualmcnt per la

comissió de seguiment després de l'avaluació per aquesta comissió i han de ser fruit del diagnóstic
comunítari i la planiñcacíó conjunta

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

consensuades, formados per técnics dels serveis socials municipais i de l'cntitat Aldeas Infantiles—SOS.

Aquestes subcomissions elcvaran les propostcs a la Cºmissió de seguiment.

El régim de funcionament de la Comissió de Seguiment sºlia dºajustar a los nonnes que conté la secció

tercera del capitel II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, dºl d”octubrc, del régim jurídic del sector

públic. El mateix organ col- legiat ha de designar el president o presidenta entre els seus quatre
membres, hi assistirá també un funcionari () funcionaría municipal, que ha d”actuar com ¿ secretari o

secretán'a, amb veu pero sense vot.

En qualsevol cas, abans de presentar, quan sigui pertinent fer»ho, els litigis produi'ts davant els órgans

jurisdiccionals ordinarís, sºhaurá dºintentar la conciliació en el si d”aqucsta comissió.

Novena. Régim de modificació

La modificació del contingut del conveni requerirá lºacord unánime de les parts signants, d'acord amb
l'establert a l'article 49.g dela Llei 40/2015

11
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Desena. l)ifusió del conveni ¡ de les actuacions

Qualsevol utilització del logotip d'una de les parts es fará seguint les normes que a aquests efectes

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

Tal i com sºestableix a l*annex que una de les aciuacions comunitáríes és la difusió del servei

mitiancanl xarxcs socials própies de l'entítat i del programa comunitari i del linancament rebut per

mn de l'Ajuntament. Aquesta difusió haurá de ser aprovada a la primera comíssió de seguimenL

0nzena. Protecció de dades

Les parts signants d'aquest 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 té per
objecte adaptar a 1”ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679/UE i completar les seves

disposicions, així com la normativa de desplegament que resulti dºaplicacíó

L"entitat gestora es compromet expressament a 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 dimanen dºaquestes normes.

Dotzena. Régim jurídic

Aquest conveni queda exclós de l”ambit dºaplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

Contractes del Sector Públic, per la qual es lransposen 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 mare, de régim jurídic de l'Adminístració de la Comunitat

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

Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'ámbit social a la comunitat autónoma

de les Illes Balears.

Tretzena. Vigéncia ¡ durada

Aquest conveni es mantindrá vigent, des de dia 1 de novembre de 2020 a dia 31 dºoctubre de 2024.

En qualsevol moment abans de la finalització del tennini previst en l'apanat anterior, els signats del
conveni podran acordar unánimement, la seva prórroga per un període fins a quatre anys addicionals o/,

_/

/¿.W…L_
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Catorzena. Extinció

LSón causes de resolució d'aquest conveni les segiients:

6)

lº)

d)

0

9)

h)

L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el

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

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

La perdua de la condieió de la consideració d'entitat del Tercer Sector Social en
el termes prevists a lºarticle 12.3 de la Llei 3/2018 de 29 de maig.

l.”incomplimcnt per part de lºorganització del Tercer Sector Social de les

obligacious estableites en l”artiele 16 de la Llei 3/2018 de 29 de maig

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

novembre, de serveis a les persones en l”ámbit 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 de sotmetre els concerts socials.

L'acord mutu de les parts, que s”instrumentaráper escrit.

La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de rcsoldrc aquest
document, amb un preavís de sis mesos, sense que aixo afecti les accions ja
comencades i pendents d”acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions

contretes per eadascuna de les parts fins al moment de la resolució.

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar

compliment als pactes.

La decisió judicial declaratoria de la nul—litat del conveni.

2.Acordada la resolució del conveni, sºaprovará la eonseqiient liquidació dels serveis prestats. Si de la

liquidació resultes que lºimport de les actuacions executades fos inferior als fons que hagi rebut

lºentitat Aldeas Infántile.r- SOS, aquesta haurá de reintegrar liexcés en el termini máxim d'un mes.

En el supósit que la extinció del conveni suposí un greu perjudici a lºintcrés públic, es podrá acordar la

eontinuació í ñnalització d”aetuacions iniciados que l”Administraeió eonsíderi oportunes.

/í;… a;
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Quinzena.Vigiláncia ¡ control
L*Ajuntament de Palma, mitjaneant 1"Área de Cultura i Benestar, pot dur & terme totes les

compr-ovacions i tots els requeriments de documentació a lºaltra part que siguin necessaris per
garantír el compliment efectiu del que regula aquest Conveni, sense perjudici de les competéncies
dels consells insulars en materia dºinspecció dºentitats, serveis í centres de serveis socials, cl”acord

amb la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, dºatribució de competéncies als consells insulars en materia de

serveis socials ¡ seguretat social.

Setzena. Resolució de conflictes ¡ jurisdicció competent

Les questions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes

que es puguin derivar de l'aplicació del present conveni les resoldrá la comissió de seguiment prevista
& la cláusula sisena. Si ambducs parts no arriben a un acord, sotmetran les qúestíons litigioses als

órgans de la jurísdicció contenciosa administrativa amb seu a Palma, amb renúncía expressa a

qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre, dºacord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,

reguladora d'aquesta jurisdicció.

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

Palma, 29 de gener de 2021

Per lºAjuntament de Palma, el tinent de batle de Per lºentitat Aldeas Infantiles SOS Espanya
l'Area de Cultura i Benestar Social

Encarnación Jiménez Huerta
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ANNEX DE CONDICIONS TECNIQUES DEL SERVEI D'ATENCIÓ
COMUNITARIA DEL SECTOR DE GREGAL DEL CONVENI SINGULAR AMB
ALDEAS INFANTILES-SOS

1.0bjecte ¡ deñnició del servei

L'objecte d'aquest Annex de prescripcions técniques és cstablir les caracteristiqucs i les condicions en
que s'han de realitzar les diferents actuacions que cotnprenen el servei de l'atenció comunitaria del
territori de Gregal a iinanear mitjaneant aquest conveni singular de col- laboració.

El servei d'atenció eomunitária delinit & la Cartera de Serveis de lºAjuntament de Palma com: “

Projecte dºintervenció comunitária que té la ñnalitat 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 ímplicació 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 d"intervenció comunitaria
es finanearan 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 ten'itori del Centre de Serveis Socials Gregal inclou
diverses actuacions que sºhauran de revisar i adaptar anualment segons el diagnostic participatiu que
impulsaran conjuntament lºentitat Aldeas Inf¿zntiles—SOS i el CMSS de Gregal.

Mitjaneant la metodologia establerta als documents “Criteris técnics dºintervenció comunitaria” ¡

“Proposta de pla d'interveneió comunitaria de la ciutat de Palma”, lºentitat Aldeas Infantiles»808
impulsará el díagnóstie paitícipatiu del territori i del qual sortiran les aetuacions concretos a
desenvolupar.

L'entitat Aldeas lnfantiles»$0$ en collaboració amb els serveis socials municipais del CMSS Gregal
ha de gestionar la interveneió comunítária com a una l'acció conjunta i consensuada entre entitats,
serveis i persones residents en un barri per a millorar la qualitat de vida i la convivencia social dºuna
comunitat.

La intervenció comunitaria a realitzar por l'entitat ha d'ajustat als segiients aspectes:
- Coneixcment prcvi inicial de la comunitat
— Diagnóstic comunitari participatiu
— Planiticació i execució conjunta d'actuacions (entitats, serveis i persones del barri)
— Avaluació continuada i ajustament de les fites a assolir

La tinalitat de la intervenció comunitaria són, per tant, els canvis necessaris per a millorar la
comunitat o barri.

Es essencial el consens basic de fer millores a la comunitat que bencfici'in totho , amb una/… ,

clara ñnalitat col—lectiva, que fomentin la participació, la convivencia i la eohes'ó social.
Aquest consens implica una voluntat compartida de millorar les condicions de ' íídiana
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La entitat convcniada d'atenció comunitaria del sector de serveis socials Gregal. haurá de
realitzar per a cada projecte comunitari:

a.- Coneixement 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 és un mapa o
plano] del territori on es poden anar ubicant els recursos existents.

- Recull de la história, lºevolució i els trets culturals del barri.
— Dades de població general, grups de població, moviments migratoris i activitat

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

a la qual es dirigeixen, horari d'atenció...
— Informació sobre dinámiques comunitáries establertes al barri: relacions socials, entre

els col-lectius, vei'nats, grups, entitats...

Aquest apartat ho realitzará l'entitat a través de:

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

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

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

- Detecció de situacions de rise per a grups dºinfants í joves en l"entorn ñsie del barri:
Coneixement de les zones i espais on es reuneixen els grups juvenils amb lºobjectiu de prevenir i

evitar comportaments conflictius, conéixer les neeessitats, potenciar lºacceptació a la comunitat i
facilitar la convivencia.
— Realització d'una guia de recursos i una base de dades digital del barri amb lºobjeetiu de donar
a con'eixer l”oferta de serveis ¡ 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 comunitari participatíu
Realitzat a través d'espais de trobada i reflexió sobre com millorar les accions preventivos en el
barri oberts a entitats, serveis i persones del barri amb l'objectiu de concloure un proposta
compartida per adrccar a lºajuntament sobre els aspectes que millorin la convivencia.

A través de reunions a través de taules de participació, l'entitat ha de realitzar
— Visió consensuada/compartida
— Debilitats, fortalcses, oportunitats i amenaces
- Recursos, tipología, activitats que realitzen, guia de recursos
- Consens explicit del que passa, de la situació que es vol millorar

Aquest diagnostic es realitzará a través una relació de contacte periódic amb els representants
dels col—lectius immigrants del barri i amb les representats de les entitats veinals, asso iatives,i
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sessions de treball conjuntes.

- Planificació ¡ execució conjunta d'actuacions (entitats, serveis ¡ persones del barri)

d.-

En

Les actuacions concretes a realitzar durant la fase de "Planiñcació i execueió conjunta
d'actuacions" per part de l'entitat amb les associacions, serveis i persones del territori són:
— sessions de programació, seguiment i avaluació conjunta amb les taules d'entitats/serveis de
la barriada
— contactes periódics (formals i informals) amb les entitats i serveis del tenitori, presencia al
territori i establiment dºaliances 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 infancia—adolescencia i joves.
- tallers i sessions amb pares/mares
- diades participativos al territori
— trobades i festes comunítáries participatives
— difusió i promoció de les activitats comunitáries

Avaluació continuada
Les actuacions concretes a realitzar durant la fase de "avaluació continuada" que es una
avaluacio' conjunta és la que realitzen tots els participants en lºacció comunitaria preventiva,
té en compte les aportacions de totes les entitats i els serveis que hi participen i, a més, recull
les valoracions i les opinions de la població a la qual va dirigida l'acció. Les aportacions que
fa cadascú parteixen de les tasques encomanades: si han pogut desenvolupar-les, quines
diticultats han sorgit i propostes de millora,
Sºhan d7utilitzar les dades obtingudes en relació amb els indicadors quantitatius i qualitatius
programats per a valorar la consecueió de los millores proposades, concretant en quin nivells
s”han assolides i en quin grau són percebudes ¡ compartides per la població i els agents del
territori.
L'avaluació continuada ha de contemplar:
- Seguiment i avaluació continua del procés
- Actualització de la informació/diagnostic
— Valoració dels avencos i els resultats
— Informe de resultats

virtut dºaquest conveni singular, la entitat Aldeas Infantiles—SOS del sector de serveis
socials Gregal desenvolupará l'atenció comunitaria de la segiíent forma:
a) Realitzar les actuacions objeete d”aquest conveni singular i responsabilitzar—se de la seva

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

b) Programar, implementar i avaluar les actuacions d'intervenció comunit'aria al sector de
serveis socials Gregal. 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.

e) Participar en reunions de planiñcació, seguiment i avaluació periódiques amb els serveis
socials municipals.

d) Participar en espais de coordinació amb professionals dels serveis socials per a t spas de
la informació, estudi1 valoraero de la planificació de les actuacions a realit7ar l/te '
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e) Treballar de forma conjunta i coordinada amb el Centre de Serveis Socials de Gregal per a
la implementació de les actuacions de la intervenció comunitaria, es realitzará amb
reunions periódiques i sessions de treball conjunt,

Conerecions territorials inicials
Projecte comunitari de la zona de Gregal: L'actualització diagnóstica i programació
comunitaria del barri de Son Gotleu

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 d'liorabaixa

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

Requisits ¡ accés de les persones que participen a les activitats comunitáríes
Poden ser usuáries de les actuacions conveniades els infants, joves i les seves families que
resideixen al territori del sector de Gregal. Podran ser les ateses i connectades directament per
Aldeas Infantiles—SOS i/o pels serveis socials municipals. Preferentment les families en
situació de dificultat socials.
L'accés a l'atenció comunitaria será de tres formes:
a) Participació directa de la població d'un barri a 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 concert.
c) Derivació de persones i families en dificultat social detectades pels serveis socials
municipais.
Per tant l'acce's 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

Mitjans 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 neeessaris per assolir les activitats que preveu aquest Annex.
Lºentitat conveniada haurá de disposar de seu i/o presencia al sector de serveis socials Gregal
de Palma i es responsabilitzará del compliment de la normativa vigent aplicable a la prestació
del Servei, incorporant la relativa a la prevenció de riscs laborals.
L'entitat aportará les instal-lacions per garantir la preparació de les actuacions comunitáries
que es desenvoluparan: aquestes instal-lacions han de contemplar espais per poder treballar en
equip, i fer el seguiment del servei.
Lientitat assumirá a través del conveni: les despeses de la realització de tallers '

(
peses
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de comunicació i publicitat de les activitats, les despeses de manteniment de noves
tecnologies, les despeses del material fungible, les despeses per obligacions directos
assumides.

de Palma

Milj¿ms humans.
Per poder prestar el servei l'entitat disposa dels professionals de suport necessaris i garantcix
amb el financament d”aquest conveni al manco els segiíents professionals dºatenció directa a
les actuacions comunitáries:
- 0,5 professionals del grup 1 amb les funcions cstablcrtes al conveni dºintcrvenció social
— 0,5 professionals del grup 2 amb les funcions establertes al conveni dºinterveneió social.
En relació a la quantiiicació s'han calculat un total de 1.750 hores de professionals,
corrcsGregal a la despesa de mitja jornada de professional del grup 1 i mitja jornada de
professional del grup 2 segons el conveni estatal d”acció i intervenció social i les taules
salarials aprovades & dia d'avui. Si per les característiques de les actuacions lºentitat justifica
una modificació de la ratio estableita inicialment, sºlia de complir amb el segúent: l.— Com a
mínim 875 hores han de ser de professionals del grup l del conveni col-lectiu estatal d”aeció ¡

intervenció social. 2.—La resta dºliores de dedicació que es poden distribuir segons les
nccessitats del territori tant en grup ] com a grup 2. Sempre respectant la suma d'liores totals
establertes, en aquest cas 1.750 h anuals. Si aquest canvi de grup suposa una despesa no
prevista dins l'aportació de l”Ajuntament aniran a cárrec de lºentitat. i 3—La comissió de
seguiment del conveni ha d'aprovar aquestes modificacions de la proposta inicial.

L'entitat ha de disposar d'un máxim de 322 sessions anuals d'una hora de durada cada una per
a la realització de tallers comunitan's, segons les necessitats detectades i pactades.

Les persones a proposar per lºexecució del servei hauran de reunir els requisits suficients de
formació o qualiñcació professional per cxercir cada lloc d'acord amb les especiñcacions del
present annex.

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

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

4.— Cost i preu del servei
El preu unitari de la prestació del servei d'atenció comunitaria del sector de Gregal te un cost
anual establert en 53.881,58€ per l'exercici 2021, 54.525,01€ per lºexercici 2022, € per
l'exercici 54.943,66 2023 i de 55.366,49€ per l*exercici 2024.

El desglossament de despeses directos i indirectes és el segúent:
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64%

Personal 72,57º/o 34.165,2032.977,27 72,26% 33.492,01 33.826,93 72,77º/u 72,96%
Total grup professional

1 17.589,61 53,34% 17.864,41 53.34% 18.043,05 53,34% 18.223,48 53.34%
Total grup professional

2 15.387,65 46.66% 15.627,60 46.66% 15.783.87 46.66% 15.941,71 46.66%
Aprovisionaments 12.660,00 27,74% 12.660,00 27.43% 12.660,00 27.23% 12.660,00 27,04%
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