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Convcni entre l'Area (le Cultura ¡ Benestar Social de l”Ajuiitament de Palma ¡ l”entitat del

Ajuntament

Tercer Sector Social Germancs de la Caritat— Projecte Naiim per ¡¡ l'atenció comunitária
mitjaneant projecte d'intervenció comunitaria al territori del Centro Municipal de Serveis

Socials de Mcstral

Parts

Antoni Noguera Ortega, tinent de batle de l'Área de Cultura i Benestar Social de l"Ajuntament de

Palma, amb el Cllº P0704000l i amb domicili a la placa de Cort, l, 070… de Palma, en representació
del dit Ajuntament en virtut del Decret de Batlia núm. 20l912198 de W de juny de 2019. Actua en

nom i representació d"aquest, amb competencia per delegació del batle per lirmar convenis adrecats a

desenvolupar i exceutar competéncics própies (le l"Area de Cultura i Benestar Social de 1"Ajuntament

de Palma, en els termes prevists ¿¡ l'article 2.ll del decret (le Batlia núm. 20191 3026 (le 28 de juny de

20l9, d"organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma.

Margalida Jordá Munar, com a representant de l"entitat Congregación de las lvlermanas de la Caridad
San Vicente de Paul, amb CIF R—0700696—ll i domicili al carrer Ca'n lºen'agut 4A de Palma.

Antecedents

L'Ajuntament de Palma té atribuidos competéncies 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 27/20l3 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 de juny, de

serveis socials de les Illes Balears.

l."art. 14 de la Llei 4/2009, d'll de juny, de serveis socials de les Illes Balears, delineix com &

funcions dels serveis eomunitaris basics les segúents: 1) lilaborar un pla d"intervenció eomunítária que
(loni resposta a les necessitats detectades i avaluar—lo periódicament; 2) Impulsar projectes comunitaris
i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les

persones ¡ les families; 3) Fomentar la participació activa de la eiutadania mitjancant cstratégies
socioeducatives que impulsin la solidaritat i la eooperaeió 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'?nnbit dels serveis socials.
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lianiclc 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 planiñcaeió i a la legislació establcrta, cspecílieant als seus apartats les

condicions per poder establir aquesta cooperació_

La llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d”aeció social, regula la eol*laboració en la provisió de

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

a) Quan presenten determinados earacteristiques com a organització: Vineulaeió a un territori i a un

collectiu, participació de les persones (lestinat'aries fins i tot al govern de l'entitat, 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 dºinterés general.

b) Quan les característiques de la seva intervenció afegeixin valor a la provisió de serveis de

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

combinació de diferents serveis i lºassumpció dºnna funció d'acompanyament social, que poden
abastar i'ms i tot més d"un ámbit () sistema de responsabilitat pública) i continua i, quan sigui
necessária, al llarg de la vida, anticipant-se a lºcvolució de les neeessítats í 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, lºÁrea de Cultura i Benestar Social de lºAjuntament de

Palma té competéncics en "Impulsar els processes de treball i intervenció comunitaria per a la millora
de la qualitat de Vida de les barriades de Palma conjuntamcnt amb les entitats, les institucions i

associacions presents a cada un dels lcn'it0ris." i ”promoure i fomentar la participació de les entitats i

voluntariat en la prestacíó dels serveis socials de la ciutat"

lil Pla listratégic 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

dimecres 28 de juny de 2017, estableix al seu eix 2.- ()rientació a la Comunitat, l'objcctiu D.-

Col*laboraren 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 eollaboració 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'inieiatives t

dºentitats



La Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, que el plc de l'Ajuntament de

Palma va aprovar delinitívament, en sessió ordinaria de 30 de novembre de 2017 (BOIB 6 de gener de

2018).Al seu apartat 12.2. Atenció comunit'aria, el delineix com: “Projecte d'inlervenció comunitária

que té la fina/¡la! de fomentar la recerca de solucions (¡ di/icti/talx SOCÍ!IÍS que hi ha a un territori
concret Una recerca que es_fá dex de la participaciá [ imp/i'cació dels professionalx de Serveis sucia/.y

(treballw/or/a familiar, lrebal/aclor/a .yocial,educador/(¡ social, p.yicóleg/vga), lécnícs (1 'altrex serveis,
vei'nals ¡ entitats “

Metodológicament des de l'area de Benestar es treballa amb el document “Criteris tecnies

dºintcrvenció eomunitária" que estableix 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 organ consultiu, ha elaborat

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

La proposta té la tinalitat de la millora de la intervenció comunitaria, que s'han agrupat ñnalment en

quatre objectius generals. Objectius que tenen la ñnalitat de que les actuacions comunitárics siguin
més visibles i conegudes 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 patticipació activa de la població i entitats en els processes comunitaris

' Augmentar el coneixement de la ciutadania dels programes i iniciatives que es fan als batTis.

. Augmentar les sinórgies i metodologia comuna de les entitats i administracions

Les entitats del tercer sector social, arreladcs al territori en el que desenvolupen les seves aetuacions

de prevenció comunitaria, són básiques per a la participació activa dels vei'nats en la millora de la

convivencia i cohesió social. Aquestcs entitats no sols desenvolupen programes dºintcrvenció

comunitária sinó que duen a terme diferents activitats socials d“interés general que des de

l”Ajuntament es considera oportú promoure tal i com estableix la Llei 4/2009, dºll dejuny, de serveis
socials de les Illes Balears.

Los Germanes de la Caritat tenen instal*lacions on descnvolupcn els serveis a la zona de servei

socials del CMSS Mestral, prioritáriament als baiTis de Son Roca/Son Ximelis, la Vileta- Son Serr . .

lil projecte soeioeducatiu Naúm desenvolupa les activitats preventivas als barris de Son Rc
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Ximelis que van destinats a la població resident al barri o de bairis propers.
Les activitats que realitza són les segúents:
- Serveis de desenvolupament comunitari i treball en xarxa
- Voluntariat social d'estudiants ¡ dejovcs en rise social
— Serveis pera infants—adolescents

- Serveis per ajoves
— Serveis pera families

lil projecte soeiocducatiu Naúm ha disposat de subvencions durant els dairers anys, sempre ubieadcs

a l'eix 2.2.— Les actuacions coxnunitárics tetritorials per tal d”afavorir i generar eontexts preventius. lin

concret en les aetuaeions de la convocatoria segtients: Actuacions socioeomunitáries i/o

soeioeducativcs amb col'leetius en vulnerabilitat o rise social: infants, adolescents, joves, adults i gent

gran. Prioritzant els barris amb una major vulnerabilitat i que existeixi una xarxa eomunit'aria i

associativa coordinada. Projectes que contemplín la creació de Xarxes socials amb l”objeete dc la

realització d"actuacions eomunit'aríespreventivos a harris vulnerables.

El projecte socioeducatiu Naiim lia lidcrat, coordina, convoca i gestiona la " Coordinadora d'entitats i

serveis de Son Roca". Un espai participatiu de les entitats que es va iniciar el 1999—2000, i que s'ha

consolidat durant més de 20 anys La Coordinadora está fonnada per lO entitats/serveis (Naiim, CMSS

Mestral, Centre de Salut de Son Serra— La víleta, AA. VV. Nova Son Roca, Club Esportiu Son Roca,

Associació de Gent Gran de Son Roca, Centre Noraí, AMIPA IES Guillem Sagrera, Cáritas, Dinamo)
La Coordinadora és l'cspai participatiu per programar les actuacions comunitáries conjuntos que

s'organitzen per a la població, en especial la de major vulnerabilitat social.

lla desenvolupat aceions comunitáries de neteja ¡ manteniment, maig cultural, Sonrocait, Son Roca
dona la cara contra la violencia de género

L'entitat lidera i gestiona una taula d'iniancia-joventut que abarca els bairis de Son Anglada, Son

Roca, Son Ximelis i Son Serra»la Vilela".

La taula amb partieipaeió de 21 entitats (AMIPAS, Centres líducatius, CMSS Mestral, Associacions

de Vei'nats i altres entitats) amb les que ha realitzat un diagnostic participatiu de la infancia-

adolescencia, i ha planificat de forma conjunta actuacions de prevenció comunitaria adreeats a infants-

adolescents.

Los parts ens rcconeixem inútuament la capacitat legal necessária per formalitzar aquest co

singular, d'acord amb les segiíents
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Cláusules

Primera. Objecte

Aquest conveni singular tc' per objectc establir la collaboració entre l'Ajuntament de Palma ¡ la entitat

del Tercer Sector Social Germanes de la Caritat per a la realització de la intervenció comunitária al

sector de serveis socials dc Mestral i prioritáriamenl als barris La Vileta- Son Serra, Son Anglada, Son
Roca— Son Ximclis i Son Rapinya.

La ñnalitat de la intorvcnció comunitária són els canvis necessaris per a millorar la qualitat de vida i la

convivencia de les persones/cntitats/scrvcis que viucn i conviuen en una comunitat o barri, mitjaneant
actuacions concretos.

Segona. Actuacions a realitzar per les parts

1. LºAjuntament de Palma, mitjancant 1”Área de Benestar Social, financará

part de les actuacions prevístes per a la prestació del seivei. Coordinará

l”accés de les persones atescs al CMSS Mestral al servei. Fará el

seguiment de les condicions en que es presta el servei Supervisará

l"aplicació efectiva de les condicions establertes & l”Annex d”aquest

conveni

2. L”entitat Gennanes de la Caritat gestionará el servei conveniat d'atenció

comunitária al territori del Centre Municipal de Serveis Socials Mestral

en les condicions definides en l'Annex tecnic d”aquest conveni.

Tercera. Pressupost del servei

El preu máxim anual de les actuacions del servei dºatenció comunitária al centre municipal de serveis

socials de Mestral es de 185.946,33€ servei por lºexercici 2021, 188.520,03€ per lºexercici 2022,

190.194,63€pcl 2023 ¡ 191.885,98€ pel 2024, por donar cobertura al territori del Centre Municipal de

Serveis Socials de Mcstrai

Les despeses que inclouen aquest pressupost son:

l)espeses directes:
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corresponents a la despesa de dos professionals del grup 1 i dos professionals del grup 2 segons el

conveni estatal d'aceió i intervenció social i les taules salarials aprovades a dia d“'avui. Si per les
característiques de les actuacions l'entitat justilica una modiíicació de la ratio establerta inicialment,
s"l1a de complir amb el segiient:

1- Com a mínim 3.500 hores lian de ser de professionals del grup 1 del conveni eol—leetiu estatal
d"acció i intewenció social.

2- La resta d”hores de dedicació que es poden distribuir segons les neeessitals del tctTitori tant en
grup 1 com a grup & Sempre respectant la suma d'hores totals cstablertes, en aquest cas
7.000h anuals. Si aquest canvi de grup suposa una despesa no prevista dins l”aportació de
l"A_iuntament aniran a cárree de l”entitat.

3- La Cºmissió de seguiment del conveni ha (l"aprovar aquestes moditicacions de la proposta
inicial.

Altres despeses directes: L'entitat disposa dºun máxim de 21.060,00 € anuals, a cárrec del present
conveni, en concepte dºaltres despeses directes vinculades a la realització del servei. Dins aquestes
altres despeses directos es poden imputar; despeses derivades de la realització de tallers eomunitaris

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

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

actuacions. Amb aquesta partida s'han de dur a terme un mínim de 656 hores de tallers comunitaris.

Despeses indirectes: com a máxim es podran imputar com & despeses indirectes de la gestió del servei

conveniaf un 25% del cost directe de personal i es consideren despeses indirectos que es poden

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

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

assegurances de responsabilitat civil, d'aecidents de les persones participants de les actuacions objeete
del present conveni i, si n"és el cas, de les persones voluntáries si les actuacions tenen programa de

voluntaiiat.

Quarta. Financament ¡ forma de pagament

l. LºÁrea de Cultura i Benestar de lºAjuntamcnt de Palma aponará com a máxim

lºimport de 185.946,33€, del període compres entre novembre del 2020 i octubre del

2021 amb cárrec al pressupost 2021. Pel període de novembre del 2021 a octubre del

2022 lºimport de 188.520,03€ amb eárrec al pressupost 2022. Pel període comprés

entre novembre del 2022 a octubre del 2023 l90.l94,63€ amb cárrec al pressupost
2023, i íinalment per da1Ter període d'aquest conveni 191 .885,98€, destinat & cobrir

de novembre del 2023 a octubre del 2024 amb cá1rec al pressupost 2024.

2. Aquests imports s'han dºentcndrc com a import máxim, amb c'arree als pressupos
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Any Import Partida pressupostária

2021 185.946,33€, 052312048302

2022 188.520,03€. 052312048302

2023 190.194,63€ 052312048302

2024 191.885,98€ 0523120.48302

lil conveni eomprén des de I”] de novembre de 2020 al 31 d7octubre del 2024. Si bé es

podrá prorrogar segons el previst a l'article 49. H) 2 dela Llei 45/2015, de lºl d'octubre, de

régimjurídíc del sector públic.

3. Justificacions dels serveis conveníats.

&) Lºentítat conveniada ha de presentar una liquidació bimensual en la

qual ha de constar l”import de la liquidació de les aetuacíons

clesenvolupadesdurant els dos mesos, segons les actuacions previstes
a l'anncx técnic, en suport paperi també mitjancant arxiu informátic,
segons el model que facilitará l'área de Cultura i Benestar, junt amb

un ceitiiicat degudament signal pel representant legal de l“entítat.

A banda de la liquidació bimensual, 1'cntitat anualment ha de

justiñcar mitjaneant compte justíficatiu amb un informe d”auditoria
les despeses a cárrec del conveni l…ºínfom1e dºauditoría ha dºanar

acompanyat dºuna membria económica abreujada que ha de contenír,

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

realitzaeió del servei, degudament agrupades, així com les quanties

previstes inicialmth i les ñnalment realitzades.

Les justiíicacions corresponents se presentaran amb cárrec al

pressupost de l'any en curs de la segiíent manera:

Any 2021 Bimensualment; de ['I de novembre del 2020 a 31 dºoctubre
del 2021.
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Any 2022 Bimensualment; de l"l de novembre del 2021 a 31 dºoctubre

del 2022

Any 2023 Bimensualmcnt; de l"l de novembre del 2022 a 31 dºoctubrc

del 2023.

Any 2024 Bimensualment; de lº] de novembre del 2023 a 31 dºoctubre

del 2024

4. Forma de pagament

a) I]Arca de Cultura i Benestar, tramitará bimensualment la proposta de

pagament en concepto de cost del servei conveniat. l:íl pagament de la

quantitat que con'espongui es dura a terme en el compte coment que

indiquí lºentitat.

b) La percepeió indeguda de quantitats per part de 1"entitat suposa
l'obligació de reintegrar-les, amb la tramitació previa del procediment

que correspongui, amb lºaudiéncia de la persona interessada

Cínquena. Obligacions de les parts

1. LºArea de Benestar Social de lºAjuntament de Palma es compromet a:

a) Fínanear les actuacions previstes al servei en les condicions estableites a

1”Anncx tecnic dºaquest conveni

b) Gestionar les altes, baixos i incidéncies de les persones ateses al CM SS de

Mestral que síguin derivades a les actuacions obj ecte del present conveni.

c) Supervisar la qualitat dels seweis prestals, en el termes que es concretin a

la comissió de seguimcnt d'aquest conveni.

d) Aportar informació í participar en l'elaboració per al diagnóstic,

planificació i avaluació conjunta de la intewenció comunitaria

2. Lºentitat Germanes de la Caritat es compromet a complir amb les obligacions

segúents:

a Prestar Iratui'tainent els serveis a los ersones artiei ants. No es ot cree& I) P P P P

cap quantitat que, directament o indirectament, suposi una contrap 1 'da



b)

d)

9)

")

Ajuntament
económica per les actuacions previstes objecte del conveni

Complír amb l'establen en lºAnnex d”aquest conveni, així com les normes
establertcs en el títol VII de la Llei 4/2009 ¡ en els eon-esponents decrets de

desplegamcnt i dºaplicació d'aquesta Llei.

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

Mestral

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

económica, estadística i els indicadors de gestió que sol-líciti des (le

1”Ajuntament, mitjaneant lºarea de Benestar Social o el CMSS Mcstral.

Comunicar bimensualment, mitjancant un document en format digital, les

actuacions desenvolupades en virtut d'aquest, amb la informació que es preveu a

l'Annex, així com el certiñcat del responsable de lºentitat corresponent.

Prestar el servei en les millors condicions possibles segons els príncipis de bona
fc i diligencia, ajustant-se estrictament a les condicions i les disposicions legals

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

Presentar, la memoria anual dºactuacions en que es recullin la gestió

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

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

formació del personal.

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

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

Presentar memória técnica i una auditoría económica de l'any anterior dels fons

rebuts per part de l”Ajuntament por a dur a terme les actuacions conveniades.

L'cntítat gestora, en les comunicacions i en les relacions que estableixi per escrit
amb les persones participants de les actuacions com altres entitats i serveis ha de

fer referencia a “Servei dºlntervenció Comunitaria. Conveniat amb l'Ajuntament /
de Palma“
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Sisena. chuisits ¡ documentacióa presentar per part de lºentitat beneñciária

Lºentitat Germanes de la Carita! liaurá d”acrcditar estar inscrita en el cens dºentitats del Tercer Sector
Social de les Illes donant compliment als rcquisits establerts a la llei la Llei 3/2018 de 29 de maig, del
Tercer Sector Social.

Juntamcnt amb aquesta aereditació ernesa per 1ºadministració responsable del eens dºcntitats del tercer
sector lºentitat baurá de lliurar:

a) Declaració responsable dºestar al corrent d'obligacions tributáries i de seguretat social
b) Declaració expressa d'altres fons de ñnancament () subvencions sol—lícitades i/o obtingudes

per al mateix concepto 1, si escau, d'haver justííieal correctamth les subvencions
concedides en exercícis anteriors

e) Document signat per l'entitat bancaria en s*acrediti el núm. de compte per a la realització
de paga1nents per part de la 'l'resoreria Municipal.

(1) Declaració responsable de vigencia dels estatuts i dels cárrecs rcpresentatius de lºcntitat.
e) Dcclaracíó responsable de trobar—se al corrent de pagamcnt de les obligacions por

reintegrament.

Setcna. Compatibilitat amb altres fons públics () privats

El present conveni es compatible amb la percepció d”altres subvencions i/o ajudes por a la realitzaeíó
dºactuacions comunitáries que no estiguin incloses dins les actuacions de l'annex tecnic d”aquest
conveni.

En tot cas, l'entitat esta obligada a comunicar los fonts d"ingressos, les quantíes ¡ les actuacions
eoneretes a los que van destinados i la suma total de la quantitat concedida a favor de lºentitat en
aquest Conveni més la suma per la percepcíó d'aquestes altres subvencions i/o ajudes, no será superior
al cost total de les actuacions que composcn la intewenció comunitaria de lºentitat.

Vuitena. Comissió de coordinació ¡ seguiment

Les parts aeorden que, per a la ímplementació, el seguiment, 1'avaluaeió ¡ la concreeió de les actuacions
objecte dºaquest conveni es constituirá una eomissió de seguiment que tindrá com a funció el seguiment
de les actuacions cstablertes a lºAnnex del conveni. La eomissió será formada por dos repres 1tants
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placa de cap de sector del centre municipal de serveis socials de Mestral i la persona que ostenti la placa
de cap de secció de gestió territorial i eomunitari dels serveis eentrals de l”área de Benestar.

La comissió establirá de mutu acord la data 0 los dates de les reuníons presencials. En aquestes
reunions es lara la programació i el seguiment de les actuacions objecte del conveni i s”aciariran els
dubtes que puguin sorgir a lºhora d"interpretar-lo i executar-lo La comissió está facultada per
elaborar documents tócnics i organitzatius que serviran per concretar la collaboració d'ambdues parts
pel que la a les actuacions dutes a terme al sector de serveis socials Mestral.

Sºaixecará acta dels aeords dels punts objecte de cada reunió. Les reunions seran periódiqucs i com a

mínim se'n realitzará una cada trimestre.

Les actuacions coneretes previstos & lºannex dºaqucst conveni s”hauran dºaprovar anualment per la

comissió de seguiment després de l”avaluació per aquesta eomissió i han de ser fruit del diagnostic
eomunitari i la planilieació conjunta.

La eomissió podrá crear subeomissions técniques per al seguiment operatiu de les actuacions

consensuades, formados per técnics dels serveis socials municipals i de l'entitat Germanes de la

Caritat. Aquestes subcomissions elevaran les propostcs a la comissió de seguiment.

El régim de funcionament de la Comissió de Seguiment sºlia d*ajustar a les normes que conté la secció
tercera del capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d”oetubre, del régimjurídicdel sector
públic. El mateix órgan col' legiat ha de designar el president o presidenta entre els seus quatre
membres, hi assistirá també un funcionari o funcionaria municipal, que ha d”aetuar com a secretari o
seeretária, amb veu pero sense v0t.

En qualsevol cas, abans de presentar, quan sigui peninent fer»ho, els litigis produi'ts davant els órgans
jurisdiccionals ordinarís, s'haurá dºintentar la conciliació en el si d"aquesta comissió.

Novena. Régim de modificació

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

Desena. Difusió del conveni ¡ de les actuacions

Qualsevol utilització del logotip d'una de les parts es fará seguint les normes que a aquests cf
proporcionará la dita part. En qualsevol cas, aquesta part es reservará el dret de comprovar que &

ús res eeta les normes d'utilitzaeió actades.P
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Tal i com sºestablcix a l”annex que una de les actuacions comunitárics és la difusió del servei

mitjancant xarxes socials própíes de lºentitat i del programa coinunitari i del ñnancament rebut per
part de l'Ajuntament. Aquesta difusió haurá de ser aprovada a la primera comissíó de seguiment.

Onzena. Protecció de dades

Les parts signants dºaquest conveni de col- laboració han de respectar el que estableix la Llei Orgánica
3/20l8, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets dígitals que té per
objecte adaptar a lºordenamcnt jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679/UE i completar les seves

disposicions, així com la normativa de desplegament que rcsulti dºaplícació.

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 dímanen d'aquestes normes.

Dotzena . Régim jurídic

Aquest conveni queda cxclós de l"árnbit dºaplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordeuament jurídic espanyol los directivos

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

son aplicables la Llei 3/2003, de 26 de marc, de régim jurídic de l'Administracíó 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 lºámbit social a la comunitat autónoma

de les illes Balears.

T rctzcna.Vigéncia i durada

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

En qualsevol moment abans de la finalitzacíó del tcrminí 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 extincíó tal i com preven la Llei 40/2015, de lºl dºoctubre, de régimjurídicdel sector públic…

Catorzena. Extinció

1.Són causes de resolució dlaquest conveni les segiients:

a) L”incomplimcnt per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en
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conveni, que donará dret a l'altre pan a resoldre unilateralment aquest acord, cosa

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

b) La pérdua de la condieió de la consideració dºcntítat del Tercer Sector Social en
el termes prevists a l'article 12.3 dela Llei 3/2018 de 29 de maig.

C) L'incompliment per part de 1*organilzaeió del Tercer Sector Social de les

obligacions establertes en l”artícle 16 de la Llei 3/2018 de 29 de maig

d) La concertació social d'aquest servei, d*acord amb la Llei 12/2018, de 15 de

novembre, de serveis a les persones en l7ambit 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.

e) Lºacord mutu de les parts, que sºinstrumentará per eserit.

f) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre aquest

document, amb un preavís de sis mesos, sense que aixo afecti les accions ja
comencades ¡ pendents dºacabar o es procedeixí a liquidar les obligacions

contretes per cadascuna de les parts [ins al moment de la resolució.

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

compliment als paetes.

h) La decisió judicial dcclaratória de la nul-1itat del conveni

2.Aeordada la resolució del conveni, sºapr0vará la conseqiient liquidacíó dels serveis prestats. Si de la

liquidació resultes que l'ímport de les actuacions executades fos inferior als fons que hagi rebut
l'cntitat Gennanes de la Caritat, aquesta haurá de reintegrar lºcxcc's en el termini máxim d'un mes.

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

continuació i ñnalitzaeió d”actuacions íniciades que lºAdministració considerí oportunes.

Quinzena. Vigiláncia ¡ control
L'Ajuntament de Palma, mitjaneant 1”Área de Cultura i Benestar, pot dur a terme totes les

comprovacions i tots els requeriments de documentació a lºaltra part que siguín necessaris per
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amb la Llei 14/2001, de 29 dºoetubre, dºatribució de competéncícs als consells insulars en materia de
serveis socials i seguretat social.

Setzena. Resolució de conflictes ¡ jurisdicció competcnt

Les qiíestions lítigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes

que es puguin derivar de l'aplieació del present conveni les resoldrá la Cºmissió de seguiment prevista
a la cláusula sisena. Si ambdues parts no arribcn a un acord, sotmetran les qiíestions litigioses als

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

qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora d”aquesla jurisdicciói

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplai's.

Palma, 29 de gener de 2021

Por lºAjuntament de Palma, el tinent de batle de Per l”entitat Congregación de las Hermanas de la
1"Area de Cultura ¡ Benestar Social Caridad San Vicente de Paul, la representant

Antoii itega Margalida Jordá Munar
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ANNEX DE CONDICIONS TECNIQUES DEL SERVEI D'ATENCIÓ
COMUNITARIA DEL SECTOR DE MESTRAL DEL CONVENI SINGULAR AlV_I_B

LA CONGREGACIOGERMANES DE LA CARITATDE SANT VICENC DE PAUL.

1.0bjectei deñníció del servei

I,'objecte d'aquest Annex és establir les caracteristiques, les qiiestíons técniques i les condicions en
que s'han de realitzar les diferents actuacions que comprencn el servei de lºatenció comunitaria del
territori de Mestral a finanear mitjancant aquest conveni singular de collaboració. De les barriades
que formen pan d”aquest territori, preferentment l'atenció comunitaria es desenvoluparan als harris La
Vilela» Son Serra, Son Anglada, Son Roca» Son Ximelis, Son Rapinya i Camp den Serralta.

El servei d'atenció comunitaria deñnit a la Cantera de Seweis de lºAjuntament de Palma com: “

Projecte d”intervenció comunitaria que té la 1inalitat 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 implicaeió dels
professionals de seweis socials, técnics d*altres serveis, vei'nats i entitats.”

Als efectes d'aquest Conveni, de les actuacions que pot incloure el projecte d'intervencíó comunitaria
es tinancaran les aetuacions concretos dírigidcs als infants, joves i les seves families i planificados
anualment.

2.Prestació del servei

El servei d'atenció comunitaria conveniat al territori del Centre de Serveis Socials Mestral inclou
diverses actuacions que s'hauran de revisar i adaptar anualment segons el diagnostic partieipatiu que
impulsaran eonjuntament l'entitat Germanes de la Caritat i el CMSS de Mestral.

Mitjaneant la metodologia establetta als documents “Criteris técnics dºintervenció comunitaria” i

“Proposta de pla dºintervenció comunitaria de la ciutat de Palma”, l'entitat Ger-manes de la Caritat
impulsará el diagnostic participatiu del territori i del qual sortiran les actuacions concretes a
desenvolupan

L'entitat Germanes de la Caritat en col* laboració amb els serveis socials municipais del CMSS Mestral
ha de gestionar la intervencíó comunitária com a lºacció conjunta i consensuada entre entitats, serveis i

persones residents en un barri pera millorar la qualitat de vida i la convivencia social dauna comunitat,

La intervenció comunitaria a realitzar per l'entitat ha d'ajustat als segiíents aspectes:

— Coneixement previ inicial de la comunitat.
— Díagnóstie eomunitari participatiu.
— Planificació i execució conjunta dºactuacions (entitats, serveis i persones del barri)
- Avaluació continuada i ajustament de les fites a assolir

La ñnalitat 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 beneñci'in tothom, amo una
clara ñnalitat col—lectiva, que fomentin la participació, la convivencia ¡ la cohesió soc'
Aquest consens implica una voluntat compartida de millorar les condicions de vida quot' . '

.
L'entitat conveniada per a dur a terme l'atenció comunitaria del sector de serveis
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Mestral. liaura de realitzar:

a.- Concixement previ ¡ inicial de la comunitat
El coneixement inicial inclou.

— 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
plánol del territori on es poden anar ubicant els recursos existents.

— Recull de la historia, lºevolució i els trets culturals del barri.
— Dades de població general, grups de població, moviments migraton's 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 comunitáríes establertes al barri: relacions socials, entre

els col—lectius, veinats, 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 fonnals que es convoquen per part dels diferents serveis i

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

— Detecció de situacions de rise per a grups dºinfants i joves i les seves families en lºentorn
tisic 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
lºaeeeptaeió a la comunitat i facilitar la convivencia.

— Realització dºuna guia de recursos i una base de dades digital del barri amb l'objcctiu de
donar a conéixer lºoferta de serveis i activitats periódiques a la comunitat que es desenvolupen en
el territori. Aquesta ¡,mia podrá será editada en format tisic i en format digital

b.— Diagnóstic comunitari 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 lºobjectiu de concloure un proposta
compartida per adrecar a lºAjuntament sobre els aspectes que millorin la convivencia.

A través de reunions de taules de participació, l'entitat ha de realitzar
— Visió consensuada/compartida
— Debilitats, fortaleses, 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 reality ra a través una relació de contacte periódic amb els representants dels
diferents col-lectius del territori i amb les representats de les entitats vei'nals, associatives i serveis
amb lºobjectiu de conéixer les seves inquietuds i necessitats, i la convocatoria de taules i/o
sessions de treball conjuntos.

c.- Planiñcació ¡ execució conjunta d'actuacions (entitats, serveis ¡ persones del barri)
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Les actuacions concretes a realitzar durant la fase de "Planificació i execució 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 barriades
- contactes periódics (formals i informals) amb les entitats ¡ serveis del territori, presencia al
territori i establimcnt dºaliances amb altres agents
v sessions de treball amb cada una de les entitats participants
- activitats comunitáries d'oci preventiu i lleurc educatiu
- activitats de suport i reforc educatiu
> tallers de promoció social amb infáncia—adolescéncia i joves
— tallers i sessions amb pares/mares
- diades participativos al territori
— trobades i festes comunitáries participativos
— difusió i promoció de les activitats comunitáries

CL— Avaluació continuada
Les actuacions concretes a realitzar durant la fase de "avaluació continuada" que es una
avaluacíó conjzmla és la que realitzen 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, recull
les valoracions i les opinions de la població a la qual va dirigida lºacció Les aportacions que
fa cadascú parteixen de les tasques encomanades: si han pogut desenvolupar-les, quines
dificultats han sorgit i propostes de millora,
S”han dºutilitzar 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
sºlian assolides i en quin grau són percebudcs i compartidos per la població i els agents del
territori.
L'avaluació continuada ha de contemplar:
< Seguiment i avaluació continua del procés
- Actualització de la infonnació/diagnóstic
- Valoració dels avencos i els resultats
— Informe de resultats

En virtut d'aquest conveni singular, la entitat Germanes de la Caritat del sector de serveis
socials Mestral desenvolupará l'ateneió comunitária de la segiient forma:

a)Realitzant les actuacions d'intervenció comunitaria objecte d'aquest conveni singular i

responsabilitzar—se de la seva organització i gestió integral.

b) Programant les actuacions sorgides del diagnóstic i planificant conjuntament amb el centre
de serveis socials Mestralt Es desenvolupama a través del treball en xarxa — taules d'entitats i

serveis de la zona dºactuació—. Es revisará periódicament.

e) Participant en espais de planificació, seguiment ¡ avaluació periódiques amb els serveis
socials municipals.
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Conereeions territorials inicials
Projecte comunitari de la zona de Mestral, que inclou a) l'actualització diagnóstica i

programació comunit'aria dels harris de Son Roca—Son Ximelis, Son Serra—La Vileta i Son
Anglada, b ) Prospecció i diagnostic del barri de Son Rapinya i e) Prospecció i diagnóstic del
barri de Camp den Serralta.

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”horabaixa.

Persones destinatáries ateses al servei
Els destinataris de l'atenció 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 ¡ serveis que atenen a persones del barri/territori.

Reqztísíts ¡ accés de les persones que participen a les activitats comunitáríes
Poden ser destinatáries de les actuacions conveniades els infants, joves i les seves families
que resideixen al territori del sector de Mestral. Podran ser les ateses i connectades
directament per les Germanes de la Caritat i/o pels serveis socials municipals. Preferentment
les families en situació de dificultar 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) Participacíó de persones representants d'entitats i de serveis que fan atenció al barri,
persones que seran convocades per l'entitat que disposi del concert.
e) Derivació de persones i families en diticultat social detectades pels serveis socials
municipals.
Per tant l'accós a les activitats comunitáries será directament a l'entitat i a través dels serveis
socials municipals, que els remetrá a l'entitat.

3.- Mitjans materials ¡ humans

Miljans materia/s
Lºentitat 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 preven aquest Annex.
Per a totes aquelles actuacions que sºliagin de desenvolupar a espais públics lºentitat
conveniada és la responsable de sol- licitar els permisos pertinents.
Lºentitat assumirá a través del conveni: les despeses de la realització de tallers, les despes '

de comunicació i publícitat de les activitats, les despeses de manteniment l "

tecnologies, les despeses del material fungible, les despeses per obligacio
assumides.
En el cas que lºadministració competent en materia dºautoritzacions i acredita
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compromet a complir amb la futura normativa amb els terminis que sºestableixin.
Mit/ans 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 segiients professionals d”atcnció directa a
les aetuacions comunitáries:
— 2 professionals del grup 1 amb les funcions establertes al conveni d'intervencíó social
— 2 professionals del grup 2 amb les funcions establertes al conveni dºintervenció social.
En relació a la quantifrcació s'han calculat un total de 7.000 hores de professionals,
con'esponents a la despcsa de dos professionals del grup ] i dos professionals del grup 2

segons el conveni estatal d'acció i intervenció social ¡ les taules salarials aprovadcs a dia
d”avui… Si per les característiques de les actuacions l'entitat justifica una modificació de la
ratio establerta inicialment, s“ha de complir amb el segiient: l.— Com a mínim 3.500 hores han
de ser de professionals del grup l del conveni col-lectiu estatal d”acció i intervenció social. 2.—
La resta d'liorcs 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 establertes, en aquest cas
7.000h anuals. Si aquest canvi de grup suposa una despesa no prevista dins lºaportaeió de
l'Ajuntament unirán a cárrec de l“entitat. i 3—La comissió de seguiment del conveni ha
d'aprovar aquestes modificacions 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 nccessitats detectades i pactades.

Aquesta ratio per a dur a terme les actuacions de lºacció comunitaria al territori del CMSS
Mestral sºha calculat en base al document de criteris técnics de la regidoria de Cultura i

Benestar, amb efectes correctors que han tingut present la població del territori, la població
infantil de 0 a 15 anys, el nombre de harris vulnerables del territori, el nombre de taules
dºinfáncia7 comunitáries, educativos i/o de serveis.

Les persones a proposar per lºexecució del servei hauran de reunir els requisits suficients de
formació o qualificació professional per exereir cada lloc dºacord amb les especificacions 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 ¡ preu del servei

El preu establert per a la prestació del servei d'atenció comunitaria del sector de Mestral i les
actuacions concretes es el de 185.946,33€ per lºexerciei 2021, 188.520,03€ per lºcxerc'éi
2022, 190.194,63€pel 2023 i 191.885,98€pc] 2024.
El desglossamcnt de costs directes i indirectes és el segúent:
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Personal 131.909 7 135.307 í1

35.179 35725 82 36086 11 36 446 97
35.179 76 6 35.728 82 36.086 11 36.446 57

775 30 23 3125519 31,567 7 31853 42
30.775 30 73 31.255 19 31.567 31.883 42

5 21.050 00 13 00 … 21.060 — 21.060 00

[COST lNDIRECTES—íf —:32;97…7.271… L… ;17,73%I ¿, Íº '—33J826; …, 34.165;20],
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