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coNVENt DE col.LABoRAcló r¡lrRr LlNSTtrur tr¡RrroReuÍDAFERS soctALS (IMAS)
L',AUNTA|\¡ENT DE PORRERES, PER AL FTNANqAMENT DELS SERVETS SOCTALS CO^,4UNtTARtS
sAsrcs prR R LANY 2019
r

PARTS

D'una part, la Sra. N4argalida Puigserver Servera, presidenta de l'lnstjtut lr.4allorquÍd'Afers Socials
(lNlAS), amb CIF Q0700448D i amb domicili al carrer del General Riera, núm. 67, 07010 de
Palma.

lde

l'altra, la Sra. Francisca Mora Veny, batlessa de l'AJuntament de Porreres, amb
P0704300C, i amb domicil¡ a la Plaqa de la Vila, núm. 1 7, C. P.07260 de Porreres.

CIF

ACTUEN

La primera, en nom i representació de l'lnstitut Mallorquí d'Afers Socials (lN/AS) en virtut del
Decret d'organització de la Presidéncia del Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 201 5 (BOIB
núm. 1 09, de '1 8 de juliol de 201 5), en representació de l'llVlAS, per les facultats que li confereix
l'article 7. 2 f dels Estatuts de l'lMAS, i asslstida per a la Secretária Delegada de l'IMAS (BOIB núm.
1 09 de 5/set/201 7)
La segona, en la seva condició de batlessa de l'Ajuntament de Porreres, en virtut de l'Acord de

Plenari

de

'1

3 de juny de 201 5.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacrtat jurídica per a aquest acte, i als efectes
\,,IAN FESTE N
MANIFESTEN

a)

Que l'lnstitut MallorquÍ d'Afers Socials (IMAS) és un organisme autónom creat i
dependent del Consell de Mallorca, ité com a objecte fonamental, d'acord amb els seus
estatuts, exercir de forma direoa ¡ descentralrtzada les competéncies atribuldes per
qualsevol títol al Consell de Mallorca en matéria de serveis socials i menors.

TD€

is

virtut de l'anicle 37 de la Llei 4/2009 d'11 de juny, de Serveis Socials
de les llles Balears, estableix que els consells són competents per facil¡tar l'assisténcia
técn¡ca ¡assessorament als ajuntaments i les m¿ncomunitats de municipis, per concedir,
gestionar i tramitar les prestacions económiques inclc ses en les compet¿ncies prÓpies
n matéria de serveis socials
á\
't

b)

El Consell lnsular, en

c)

Ajuntaments assume¡xen les competéncies en serveis soc¡als determinades a l'article
38 de la Lle¡ 4/2009 de serveis socials de les llles Balears de la manera establerta en el
Capítol l, Títol lll de dita Llei, així com, a l'ariicie 29 de la Llei 2012006, de 15 de
desembre, municipal ide régim local de les llles B¿ ears.
Els

1

IMAS

)

Departament de Benestar ¡ Drets Socials
rlarse,r aji '.,r¡ .'a..

d)

fIMAS té subscrit un conven¡ amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació pel
finangament de les prestacions dels serveis socials comunitaris básics de l'illa de
Mallorca per á l'anualitar 2019.

e)

El capítol Vl dels convenis, de la Llei 40/?015, d'1 d'octubre de 201 5, de régim jurídic del
Sector Públic, sobre el seu objecte, efectes, validesa, contingut, termini de vig¿ncia i

trám¡ts.

Atés que ambdues entitats estan interessades en la col.laboració en matéria de gestió dels
programes dels serveis socials (omunrtaris básics, d'acord amb la valoració positiva dels anys
anteriors, iper tal d'optimitzar els seus recursos, acorden formalitzar aquest conveni
conformement a les segÜents

CLAUSULES
PRIMERA. OBJECTE

Aquest conveni té per objecte establir el marc de col.laboració entre l'lnstitut Mallorquí d'Afers
Socials i l'ajuntament de Porreres, per a la prestació dels serveis socials comunitaris básics per a
l'any 20'1 9.
EGONA. FINALITAT I CONTINGUI
Les finalitats principals d'aquest conveni són
t.

Mantenir i desenvolupar una xarxa de serveis socials comunitaris básics gestionada per
l'ajuntament/man(omun irat,
facilitar suport en
desenvolupament de les
competéncies que els atr bueixen tant la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases
del régim local, cor¡ la Llei 4/2009, d'1 'l de juny, de serveis socials de es llles Balears i la
resta de normativa aplica cle.

i

.

el

Garantir un nivell mÍnim de prestacions homogénies a totes les persones dins del
territori de l'illa, independentment del municipi on visqu¡n. Dites prestacions venen
recollides en el Pla de Finanqament dels Serveis Socrals Comunitaris Básics 2019 que ha
publicat Ia Consellena de Serveis Socials iCooperació del Govern de les les Balears.

Els serveis finangats mitlan(ant aquest conveni es prestaran gestionats

«

pels
aluntaments/mancomu nitat els cuals en són titulars, iamb el suport de l'lMAS, amb el contingut
,; i els criteris que s'estable,ren en el P a de FinanEament acordat en la conferéncia sectorial de
a Serveis Socials de les llles Baiears de 31 d'octubre de 2018 i aprovar
en el Consell de Govern de
,1, 9 de novembre de 2018, que recull la defnició i els continguts de les prestac¡ons dels
servels
socials comunitaris básics següe¡rsl
oServei d'informació, valorac ó, assessorament, intervenció i derivació
.Servei d'ajuda domicili (SAD social).

.Servei de teleassisténció/telealarma.
.Servei d'allotjament alter ra: iu.
.Servei de mediac¡ó interc u l¡ ural
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.Domiciliació i empadronament.
.Prestacions económiques per a la cobertura de les necessitats básiques previstes a l'arficle 22
de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials.

Programes comunitaris

Programes/prolectes d'atenció col lectiva que cerquen influ¡r en les dinámiques socials d'un
territori determinat per aprofitarles, per facilltar a producció de canvis i per potenciar-les. Les
¿ccions s'adrecen a grups o col lectius de persones que tenen una necessltat comuna. Es
poden dur a terme de manera conjunta, o no, amb altres serveis i amb el mateix col lecttu
implicat. Hi ha la tipologia següent de projectes d'accions comunitáries:
.Accions informatlves i de sensibilització.
.Accions de suport a grups soc¡als i col lect¡us.
.Accions de suport a in¡c¡atives velnals i col lectives d'un territori.
TERCERA. AM BIT TERRITORIAL.

Lámbit territorial de les actuacions vinculades a aquest conveni és el municipi de Porreres
QUARTA. OBLIGACIONS DE LES PARTS.

Ambdues parts es comprometen amb carácter general a executar les activitats oblecte d'aquest
conveni de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe ipresumpció de
legalitat.

LAjuntament de Porreres es compromet a

4.1

4.1.1 Obligacions generals
a) Desenvolupar iexecutar, dins del seu ámbit territorial id'acord amb les condicions

establertes en el present conven¡, les attuacions

i

prestacions descrites

a

la

cláusula segona.

fD§

,m

f,

b)

Acreditar, davant l'lIVAS, la realització d'aquestes actuacions obiecte del conveni i
presentar la documentació iustificatlva corresponent d'acord amb les condicions
que es detallen en el present conven,

c)

Col laborar amb els professionals dels equips de l'lN/AS amb la finalitat d'assolir un
millor desenvolupament de les activitats previstes en el marc del present conveni.

d)

Lliurar a l'lN.4AS tota la informació que li sigul requerida en relació a l'execució del
conveni així com esmenar la documeltació d'acord amb les lndicacions de l'llVlAS.

e)

Tenir arxivats i a disposició de l'[,4AS tots els documents originals just¡ficatius del
compliment de les determina( ions que s'estableixen en aquesta conven¡. Aquests
documents es conservaran pe' un perÍode no inferior als 6 anys.

0

Comunicar

LÉ

l1lúAS l'obtencló, si escau, de qualsevol
mateixa flnal¡tat que no s'hagi declarat préviament.

a

ajut econÓmic per a

la
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g)

Sotmetre's a les actuacions de comprovació, verificació icontrol financer que
pugui dur a terme tant l'l|\/AS, com el Tribunal de Comptes o la Sindicatura de
Comptes.

h)

Fer ús, com a mínim, de la llengua catalana, quan faci publicitat de les activitars
denvades d'aquest conveni a Mallorca o a qualsevol terr¡tori de parla catalana. Cas
d'utilitzar diverses llengúes, la catalana t¡ndr¿ el tractament de preferéncia.

4.'l .2 Obligac¡ons de finansament

L'Ajuntament de Porreres, pel cofinanqament dels serveis socials comunitar¡s bás¡cs
munic¡pals, aportará com a mÍnim la quantitat de vint-t-sis mil quatre-cents cinquantatres euros amb vint-i-cinc céntims (26.453,25 €) pel desenvolupament de les
prestacions dels serveis socials comunitaris básics en 20'19.
de presentació de documentació
Presentar a l'IMAS el document genéric de sol.l¡citud N/OD1 i el MOD.2 signat pel
secretar¡/interventor (previsió de despesa). Aquests documents s,hauran d,haver
presentat en el registre general de l'IMAS en paper i degudament emplenats, itambé
s'hauran d'enviar els mateixos documents en format d'arxiu de full de cálcul al correu
electrónic de la secció de suport técnic municipal de l'lMAS. En el |\/,lOD. 2 haurá de
quedar reflectit que l'ajuntament/mancomu nitat té prevista una despesa que
compleix amb el punt 4.1 .2 pel cofinanqament dels serveis socials comun¡taris básics
municipals
4.1 .3 Obligacions

de Ia prestació dels serveis
ob.jecte de finanqament d,acord amb les condicions
establertes, ipresentar els documents en el termint ¡forma prevista id,acord al
rext de Pla de Finansament dels Serveis Soc¡als Comuniraris Básjcs 2019.
Equipa.ar les figures professionals que formen part dels serveis socials
comun tals básics als nivells i les rátios que estableix el Decret 4g/2011, acordats
en la Conferéncia Sectorial de Serveis Socials de les llles Balears de 31 d,octubre
de 2018. Aquesta equiparació está vinculada al finangament que rebran per part
de l'lN/AS.

4.1 .4 Obligacions

a) Dur a terme l'activilal
b)

()
ll

(<

Fs

¡

7s, /

Aplicar les rátios de professionals iels cr¡teris per a la determinació del cost dels
orograrnes recoll¡rs en els articles 1 0 ¡ 1 3 del Decret 48/201 1, de 13 de maig, pel
qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinacjó dels servei
socials comunitar¡s bás¡cs, i establerts com a tram fix en el pla de FinanEament
101 9. Correspon a l'aluntament/mancomunitat cofinangar aquest cost amb la seva
¿porta(ió pressupostária.
.'óplic.:ció d'aquesta normativa, estableix que la dotació mÍnima de professionals

roscnts a lalles UTS dels serveis socials comunitaris básics de l,aiuntament de
Dorreres haurá de ser de:
Dolac ó de Treballador/a Social: 0,69 de jornada (sobre una jornada completa

.
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de 37,5 hrs.).
Dotació d'Educador/a Social: 0,69 de jornada (sobre una lornada completa de
37,5 hrs.).

Dotació d'Auxiliar d'Administració: 0,52 de lornada (sobre una jornada
completa de 37,5 hrs.).

d)

Els professionals d'ajuda a domicili (SAD social) s'hauran de determinar d'acord a
la intensitat del servei. S'estableix un mínim de '15 hores mensuals del servei.

e)

per part de
l'aluntament/mancomunitat o bé de contractació externa mitjansant un contracte
per a la prestació d'aquests serveis. En qualsevol cas l'ajuntament es compromet a
establir els mecanismes de supervisió i control suficients per assegurar la bona
gest¡ó i prestac¡ó d'aquesIS serveis socials comunitaris básics.
Fer les gest¡ons necessáries per tal de millorar les hab¡litats competencials dels
professionals dels servers socials comunitaris básics, permetent al seu cas,
l'assisténcia dels professionals adscrits a les act¡vitats formatives que oferelxi

f)

EIs professionals abans esmentats podran ser de contractació directa

l'rMA5.

g)
h)

Lliurar a l'IMAS tota la informació que siSui requerida per real¡tzar un seguiment
adequat dels programes desenvolupats.
Informar expressament a l'll\i'lAS de totes les dades corresponents a la gestió
d'aquest conveni, en els terminis que s'indiquin, així com facilitar tota la informació
que li sigui requerida.
d'lnformació i difusió
Fer constar el patrocrni i suport de l'l|\,4AS en tota la documentació Senerada en el
marc de les activitats oblecte del present conveni, en particular en els cartells,
fulletons, anuncis altres elements de difusió util¡tzats per donar-les a conéixer,
així com als llibres, vídeos, programes informátics, espais web o qualsevol altre
mitjá de difusió ut¡ rtzat.

4.1 .5 Obligacions

o)

b, A l'entrada dels serveis socials mun¡cipals a qué fa referéncla aquest Conveni
haurá d'haver una placa identificativa, en qué figuri el cofinanqament de la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, del Consell Insular i de
lAjuntament/N/ancomuniiatr «Escut institucional del Govern de les llles Balears),
nGovern de les lles B¿lears», uConselleria de Serveis Socials i Cooperació,,
«Ajuntament de Porreres,, uConsell de lvlallorca», oSistema PÚblic de Serveis

ioE

Socials», oserveis Socials Comun¡taris Básics». L'ajuntamenvmancomunitat haurá

§8A¡É

am

de d'apoftar una irnatge digital de la placa identiflcativa, en qué consti

CDI,

a Conselleria de Serveis Socials ¡Cooperació, quan presentin la
justificació del con. eni.

el

cofinanqament de

4.1.6 Obligacions referents al sistema d'¡nformació de les persones usuáries dels
serveis socials municipals
a) Introduir amb ca'ácter ob ig¿tori en l'apiicació del sistema d'informació dels
serveis socials qu.-ritilitaa 'ajuntament, les dades corresponents a les persones
usuáries dels seners soc as r a la gestió de les prestacions abans esmentades.
5
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b)

Aquesta informació s'haurá de mantenir actualitz¿da durant tot el període 201 9.
Registrar amb carácter obl¡gatori les dades corresponents a les persones usuáries
dels serveis socials comunitar¡s básics iles dades de la ¡ntervenció social duta a
terme amb cadascuna d'elles, com a mínim les que figuren a l'annex 'Variables del
sistema informatiu" del Decret 48/2011 , de 13 maig, pel qual es regulen els
principis generals i les directr¡us de coordinació dels serveis socials comun¡tar¡s
básics.

c)

El dia 15 de gener de 2020, hauran d'estar introdutdes

i actual¡tzades totes

les

dades corresponents al període 2019, en el sistema informat¡u de serve¡s socials
que utilitzi l'ajuntament/mancomunitat (HSl si es el cas), perqué faci possible la
seva explotació i enviament a la Conselleria de Serveis Socials.
4.2 L'IMAS es compromet a:
4.2.1 Obligac¡ons de finangament

L'lnstitut lr.4allorquÍ dAfers Socials aportará a I'Ajuntament de porreres per a l,any
2019, la quantitat de cent quinze mil quatre-cents se¡xanta-nou euros amb dinou
cénr¡ms ('1 15.469,19 €) en concepte de finangament de les prestacions dels serveis
socials comunitaris básics en 2019, que es finangará a cárrec de la partida
pressupostária 30.23143.46201 del vigent pressupost de despeses de 2019 de l,tMAS.
D'aquesta quantitat l'IMAS ha rebut del Govern la quantitat de setanta-nou mil cinc_
cents nou euros amb noranta-nou céntims (79.509,99 €).
4.2.2 Obligacions de suport a la prestació dels serveis

a)

b)

Donar suport, assisténcia técnica als professionals dels equips municipals per
contribuir a un óptim desplegament de les actuacions objecte del present conveni.
En aquesta línia, l'lIMAS podrá convocar reunions de seguiment icoordinació i
organitzar accions formatives.
comprovar el compliment dels rátios de professionals recollits en els articles i 0 i
13 del Decret 48/2011, de '13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i
les directrius de coordinació dels servei soc¡als comunitaris bás¡cs, iestablerts
com a tram fix en ef Pla de F¡nansament 2019.

INQUENA. EXECUCIÓ

s

presiacions dels serveis socials comunitaris básics per a l'any 2019 objecte d,aquest
onveni, s'hauran de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019
SISENA. VIGÉNCIA DEL CONVENI.

Aquest conveni és vigent de l'1 gener de 2019 fins al 31 de gener de 2020
SETENA. MECANISMES DE SEGUIMENT.

El seguinent i l'avaluació del desplegament d'aquest conveni, a¡xí com la resolució de les
in( denciÉs que les parts detectin, s'art¡culará a partir de reunions de coordinació de carácter
tér n c promogudes a instáncies de qualsevol de les dues parts.

6

IMAS

)

Departament de Benestar i Drets Socials
- -

-r--

-.ti

A més d'aquestes reunions a escala técnica, es podrá constituir, a instancies de les parts, una
Comissió l\,4ixta formada per un representant de cadascuna de les entitats, que vetlli pel
compliment dels compromisos objecte del present conven¡ i n'avalui el seu funcionament. Una
vegada constituida, aquesta Comissió es reunirá a instáncies de qualsevol de les dues parts i,
com a.mínim, una vegada a l'any.
La resolució de les controvérsies que poguessin plantejar se sobre la interpretació i execució

d'aquest conveni, hauran de solucionar-se en primera inst¿ncia per mutu acord de les parts
expressat en el si de la Comissló l\¡ixta. En el supósit qué les discrepáncies es mantinguin I'IMAS
es reserva Ia facultat d'interpretar les seves cláusules.
L'lN/AS,

a més, podrá sol licitar lnformació complementaria als equips técn¡cs municipals, per

contribu¡r a un Óptim desplegament de les actuacions objecte d'aquest conveni.
VUITENA. DESPESES ELEGIBLES

Les despeses elegibles en el marc del present conveni són les que es detallen als annexos de
ustiflcació MOD 3 i N/OD 4

OVENA. ]USTIFICACIÓ

Lajuntament de Porreres haurá de lustif¡car les despeses elegibles corresponents a les
actuacions desenvolupades dins del període d'execució prev¡st ien el marc d'aquest conveni
d'acord amb els seguents terminis condicions:
. Com a máxim el 31 de gener de 2020, l'ajuntament/lvlancomunitat haurá de presentar
degudament complrmentats el lr¡lOD. 3, 4 (de justificació económica de despesa, signat
pel secretari/interventor), 5 i 5b, degudament emplenats, corresponents a la gestió
realitzada en 2019 S'haurá de presentar en el re8istre general de l'lMAS, ¡ també
s'hauran d'env ar en format d'arxiu de full de cálcul al correu electrÓnic de la secció de

.
3

I

suport técnic municiPal de l'lMAS.
En dita documentacló haurá de quedar reflectit si I'ajuntament compleix amb la cláusula
quarta pel cofinanqament dels serveis socials comunitaris básics municipals.
La no presentació oels documents esmentats en el termini previst, suposa la renÚncia a
la totalitat de la subvenció concedída, ien el seu cas, generará el corresponent
expedient de reintegrament de pagament.
La presentac¡ó incorrecta de la documentació haurá de ser esmenada d'acord a les
,f.
¡ndicacions i els termtnis de l'lMAS, en compliment de la normativa viSent en aquesta
u
lmatéria.
En qualsevo cas les despeses justificades s'han d'haver efectuat entre l'1 de gener i el 31
de desembre de 2019, i cal notificar qualsevol modificació que es produeixi.
Si a l'entreg¿ oe la documentació justificativa, l'aju ntament/lvlancomun¡tat comunica (al
MOD.3) que durart aquest període l'ajuntament "NO» ha comptat amb la dotació
mínima de p oiessronals que figura en aquest convenr Iannexes, haurá d'informar en la
graella corresoone.lt les rátios reals assolides en aquest període. En aquest cas,
s'iniciará d'o'c un expedient de reintegrament de la bestreta que s'indica a la cláusula
següent, per la pafl proporc¡onal de la diferéncia entre les rátios fixades anteriorment i

7

IMAS

)

Departament de Benestar ¡ Drets Socials
,-^l

les realment assolides per l'Aju ntament/Mancomunitat. El cost del reintegrament es
fixará a partir del cost laboral brut anual subvencionat al conveni que pel Treballador/a
Social i Educador/a Social és de 35.000,00 €, i per l'Auxiliar d'Administració,25.000,00 €,
a més dels interessos de demora d'acord amb procediment establert a la cláusula
referent als reintegraments del present conveni.

DESENA. PAGAMENT

D'acord amb el previst a l'annex a les bases d'execució del pressupost de I'llVlAS corresponents
a l'exercici 2019, una vegada signat el conveni, presentats els models anteriors (MOD 1,2) i
previ informe de l'área gestora en relació a la conformirat d'aquests models, l,lMAS abonará en
concepte de bestreta
100% de l'import atorgat. Tot prévia comprovació que
l'ajuntamenlmancomunitat es troba al corrent de les seves obligacions triburáries ide la
Seguretat Social, iamb el Consell de Mallorca i l'lMAS.

el

si la quantia final certificada a la justificació es IGUAL o supERtoR al total de la besrrera
concedida, l'IMAS resoldrá, previ informe de l'Area gestora en relació a la conformitat de la
documentació d'avaluació presentada, deixará per justif¡cada la bestreta concedida i donará per
complert el conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament.

si la quantia certificada a la justiflcació, és

tNFERIoR al total de la bestreta concedida, l,tN/AS
injciará d'ofici un exped¡ent de reintegrament per la diferéncia entre l'import total del convenr i
la quantitat total justificada.

ONZENA. MESURES DE GARANTIA
L'ens local quedará exonerat de la presentació d'avals o garanties del pagament de l'aportacró
económica de l'll\,4AS, en atenció a la seva naturalesa.

DOZENA. CO[4PABILITAT AMB ALTRES 4UTS
L'aportació económica de l'IMAS en el marc del present conveni será compatible amb qualsevol
altre ajut concedida per part d'altres administracions o d'altres ens públics o privats. Tanmarerx,
l'imporr total de les ajudes rebudes per a la mateixa final¡tat no podrá superar el cosr toral de
les activitats a desenvolupar.
L'ajuntáment haurá de comunicar a l'IMAS la petició i/o obtenció de qualsevol ajuda económrca
ública o privada concurrent que no s'ha gi declarat préviament. Cas d'obtenir alrres ajudes
rrents amb l'objecte del present conveni, l'tMAS podrá modificar i redu¡r la seva aportac ó
¡t
¿

!l

rCa

NA. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT

E

edirá a la revocació total o parcial dels a]uts concedits i, si s'escau, al reintegrament ce
es quantitats abonades antiopadament en excés per I'lNi1AS, sen s perjudici de les causes ce
reintegrament previstes a l'article 56 de l'ordenanqa General de Subvencions del consell ce
l\lallorca (BOIB núm. 21, de 1 8 de febrer de 2017), en els supósirs següenrs:
i:,

OC

Manca de justificació o lustificació insuficienr o incorrecta dels imports corresponenis
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.a

-

':

a les quantitats avangades per

l'lMAS, una vegada esgotat el termini per

a

la

justificació final de despeses.
lncompliment total o parcial, per part de l'ens local, de les obligacions previstes al
present conveni, en especial pel que fa referéncia a les obligacions relatives a les
prestacions dels serveis o als terminis de justificació.
En el supósit que, d'acord amb l'apartat anterior, procede¡x¡ el reintegrament total

o parcial de

les quantitats abonades anticipadament, també s'ex¡g¡ran els interessos de demora
corresponents des del moment del pagament de l'aportació económica fins a la data en qud
s'acordi la procedéncia d'aquest rerntegrament.
a I'article 57 de la
procediment
reintegrament
ha d'¡dentificar la
de
esmentada Ordenanqa. La resolució del
persona obligada al reintegrament, les obligacions incomplertes, la causa de reintegrament que
s'hi esdevé i l'import de l'ajut a reintegrar JUntament amb la liquidació dels interessos de
demora. Aquesta resolució exhaurirá la via administrativa.
El procediment aplicable per acordar aquest reintegrament será el prevlst

CATORZENA. ETTINCIÓ ICAUSES DE RESOLUCIÓ

El conveni s'extingirá pel compliment de les actuacíons que const¡tueixen el seu objecte

o per

incórrer en causa de resolució.
5ón causes de resolució d'aquest Conveni:

.

.

transcurs del termini de vigéncia del conveni sense que s'hagi acordat la prÓrroga d'aquest.
Per mutu acord d'ambdues pans.
L'incompliment total o parcial de les obligacions icompromisos assumits per
qualsevol de les parts i l'incompliment de les disposicions legals d'aplicació en el
marc normatlu vigent.
La impossibilitat sobrevrnguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte

.

del conveni.
Per qualsevol altra causa que legalment procedeixi.

.
.

El

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

ENA

1

e
S

a

t\¡ODIFICACIONS

endrar, modificacions del régim previst en aquest conveni les actualitzacions que,
(oi
de les previstes ien compliment de la normativa aplicable, hagin de dur a terme
de les dues parts en compl¡ment de la normativa aplicable, llevat del cas que les
rs foss n tan substancials que exiSissin la formalitzaciÓ d'un nou conveni

SEIZENA,. RESPONSABI LITAT

La respc,nsabilriat que es puSui Senerar enfront tercers, a conseqÚéncia de les actuacions
derivades del oesp egament d'aquest conveni correspon exclusivament a l'ens executor material
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de es acluacions

i

Cadascuna de les parts será responsable del danys perjudicis que pogués derivar de
l'incompliment de les obligacions que assumeixen en el marc d'aquest conveni. Així mateix,
l'incompliment d'aquestes obligacions originará les responsab¡lirats que en cada cas
corresponguin ipodrá suposar la resolució del conveni, la revocació, reducció o reintegrament
de l'aportació económica de l'llVlAS.
DISSETENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARACIER PERSONAL

L'ens local facilitará a l'lN.4AS les dades necessáries per a la justificació de la despesa en els
termes previstos al present conven¡ tot fent cessió de les mateixes a l'lN/AS per al seguimenr i
control de l'ajut concedit. En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el
principi de qualitat de les dades jno seran excessives per al compliment de la finalitat de
segu¡ment i control de l'ajut.
L'ens local tindrá a disposició de I'IMAS els documents originals necessaris per tal de poder ferne consulta en el cas que es consideri necessari ampliar la informació de la justificació de la

despesa.

Per les dades facilitades per l'ens local, l'IMAS compromet expressament a complir el que
disposen la Llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals igarant¡a
dels drets digitals, així com a formar i informar el personal en les obligacions que dimanen
d'aquesta norma, i el Reglament Europeu 2016/679 del parlament Europeu i del consell de 27
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al rracrament
e dades personals ia la lllure clrculació d'aquestes dades
lgualment, les dades facilirades per l'ens local a l'llvAs seran rracrades amb f n¿l¡rar de la
fiscalització i gestió d'a quest conveni. L'exercici dels diferents drets que preveu aquesta
normativa, podran exercir-se davant el Registre General de l'lMAS, carrer General Riera 67,
070'1 0, Palma de Mallorca.
DIVUITENA.- INTERPREIACIÓ DEL CONVENI I MARC NORMATIU
En el supósit que sorgeixin discrepáncies en la interpretació d'aquest conven,
la facultat d'interpretar les seves cláusules.

l'tN,4AS

es reserva

pr esent conveni té carácter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de la seva
tura sense suposar en cap cas la renúncia a les competéncies própies de cadascuna

E

r\1 D{

¿

5.

f

nte alló no previst en el present conveni s'estará
3,

ES

EALI

al que disposa la Llei 7/19g5, reguladora de
ses de régim local, la Llei 20/2006 municipal i de rdgim locai de les llles Balears, la Llei
015 de Régim Jurídic del secror Públic, la Lle¡ 39/201 5 del procediment Admin strariu comú

de les Adm¡nistracions Públiques, la Llei 4/2oog de Serveis Socials de les tlles Balears,

bsidiáriament, per resoldre dubtes i llacunes, rambé s'estará al que disposa la Llei 3g/2003 de
17 de novembre, General de subvencions, i la resta de la normativa que sigui .naterialment
aplicable a l'objecre del convenr.
su
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DINOVENA..JURISDICCIÓ COMPFTENT

Són competents per resoldre en darrera instáncia els conflictes iles incidéncies que es puguin
suscitar, derivats de l'aplicació d'aquest conveni, els órgans de l'ordre jurisdiccional contencrós
administratiu de la ciutat de Palma.
En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en tots els punts acordats. en dos

exemplars ia un sol efecte.,
Palma, 6 de maig de 2019
La presrdenta de l'lnstitut tvlallorquí

d'Afers

La bat essa de I'Ajuntament de Porreres
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