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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

6198

Aprovació de la convocatòria per a la Concertació del servei de repartiment de menjar a domicili i
suport social durant l’any 2022-2023

ÀREA DE CULTURA I BENESTAR SOCIAL – BENESTAR SOCIAL
Mitjançant Acord de Junta de Govern de 13 de juliol de 2022 l'Ajuntament de Palma va acordar el següent:
“PRIMER.- Aprovar la Convocatòria i els plecs tècnics per a la Concertació del servei de repartiment de menjar a domicili i suport social
durant l'any 2022-2023, de conformitat amb la documentació que s'adjunta al present Acord i amb el contingut previst en l'article 12.2 del
Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als que s'han de sotmetre els concerts socials. En relació a
aquest concert s'acrediten les circumstàncies que justifiquen l'acció concertada per a la gestió del Servei d'Acolliment de Curta Estada, en
els termes establerts a l'article 6.2 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears.
SEGON.- Aplicar el règim d'autorització de les entitats interessades vist que concorren els motius d'urgència referits a la Disposició Final
Primera de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears;
així com en la Disposició Transitòria Primera del Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals
s'han de sotmetre els concerts socials.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/1115882

TERCER.- Autoritzar la despesa per la quantia de 1.772.445,57 € (un milió set-cents setanta-dos mil quatre-cents quaranta-cinc euros
amb cinquanta-set cèntims), amb IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23130.22719 de l'Àrea de Cultura i Benestar Social
pels exercicis de 2022 i 2023. Aquesta despesa queda desglossada de la següent manera:
- 443.111,39 € (quatre-cents quaranta-tres mil cent onze euros amb trenta-nou cèntims) amb càrrec a l'aplicació pressupostària
núm. 05.23130.22719 - BENESTAR SOCIAL.- Prest. Servei Menjar a Domicili (Fase RC - núm. Op. 220220025744 i núm. Ref.
22022008604) del pressupost de despeses de Benestar Social per l'any 2022.
- 1.329.334,18 € (un milió tres-cents vint-i-nou mil tres-cents trenta-quatre euros amb divuit cèntims) amb càrrec a l'aplicació
pressupostària núm. 05.23130.22719 - BENESTAR SOCIAL.- Prest. Servei Menjar a Domicili (Fase RC - núm. Op. 220229000630)
del pressupost de despeses de Benestar Social per l'any 2023.
QUART.- Publicar aquest Acord i la Convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els plecs tècnics de la concertació es
publicarán en la pàgina web municipal.”

Palma, a la data de signatura electrònica (14 de juliol de 2022)
La cap del Servei de Benestar Social
Maria Pilar Perelló Muñoz

Convocatòria per a la Concertació del servei de repartiment de menjar a domicili i suport social durant l'any 2022-2023
1. Introducció
L'Ajuntament de Palma té atribuïdes competències en matèria de serveis socials per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, modificada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal de règim local de les Illes Balears, així com per la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears.
Així mateix, mitjançant Decret núm. 201913026 de dia 28 de juny de 2019 d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de
Palma, l'Àrea de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma té com a competències garantir, prestar, gestionar, coordinar i
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inspeccionar els serveis d'atenció domiciliària (ajuda a domicili, menjar i teleassistència).
L'article 25.2. e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, estableix com una de les competències pròpies dels municipis l'avaluació i informació de
situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
L'article 29.2 aa) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears estableix que els municipis tindran en
tot cas competència pròpia en la regulació i prestació dels serveis d'atenció a les persones i als serveis socials públics d'assistència primària.
Per altra banda, l'article 167 del mateix cos legal habilita a les entitats locals a concertar la prestació de serveis amb ents locals o privats.
Així mateix l'article 99.3 c) de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, estableix el servei de menjar a
domicili com un dels serveis que s'ha de prestar en el municipi de Palma.
El servei de repartiment de menjar a domicili i suport social és una prestació del sistema públic de serveis socials descrita a la Llei 4/2009,
d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears i adscrita als serveis socials comunitaris bàsics (art. 14 k).
En l'exposició de motius de la Llei 4/2009, es determina que la CAIB pot configurar el seu propi sistema de serveis socials, establint un règim
de concert diferenciat de la modalitat contractual establerta a la normativa reguladora de contractes. L'article 38.1 h) estipula que correspon
als municipis concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o privades de conformitat amb la
normativa vigent i les disposicions que la despleguin.
L'article 89 bis d'aquesta llei; el qual disposa al seu apartat núm. 2 que s'entén per règim de concertació la prestació de serveis socials de
responsabilitat pública mitjançant tercers, amb un finançament, accés i control públics. En compliment del seu apartat 5, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears va aprovar el Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de
sotmetre els concerts socials.
Per altra banda, la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
regula el règim jurídic, els principis bàsics i el procediment de l'acció de concertació.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/1115882

Tal com s'exposa en la normativa esmentada, el règim de l'acció concertada és una opció organitzativa que permet concertar la prestació de
serveis socials amb entitats no lucratives del tercer sector d'acció social, i , si escau, entitats del sector privat.
L'article 8.1. del Decret 86/2010, de 25 de juny, de principis generals i directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis
socials d'atenció a persones majors i persones amb discapacitat, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials
de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població, defineix el servei d'ajuda a domicili com aquell que es presta en el domicili de
persones amb manca d'autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials. Aquests aspectes els
impedeixen dur a terme autònomament les tasques habituals de la vida quotidiana, per la qual cosa es proporciona, mitjançant personal
qualificat i supervisat, un conjunt d'actuacions preventives, assistencials, educatives, rehabilitadores, de suport psicosocial, domèstiques,
d'oferiment de menjar a domicili i d'atenció a aquestes persones i al seu entorn familiar, per tal que mantinguin l'autonomia personal, la
qualitat de vida i la relació amb l'entorn pròxim.
La Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, aprovada en sessió plenària de 30 de novembre de 2017, contempla en el
seu punt 4.2 el servei de menjar a domicili com un servei d'atenció domiciliaria dirigit a persones majors i/o discapacitades amb dificultats
d'autonomia que consisteix en la provisió de menús elaborats i la seva distribució al domicili.
L'article 3. b) del Reglament dels serveis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 167, de 4 de desembre de 2021) inclou
el servei de menjar a domicili com un dels serveis d'atenció domiciliària a prestar per l'Ajuntament i regula el seu règim jurídic, econòmic i
administratiu.
Per tots aquests antecedents s'elabora la present Convocatòria per a la concertació del Servei de repartiment de menjar a domicili i suport
social, amb el contingut previst en l'article 12.2 del Decret 48/2017, de 27 d'octubre.
2. Objecte i àmbit d'aplicació
2.1. S'estableix el procediment relatiu a la convocatòria d'acció concertada del servei de repartiment de menjar a domicili i suport social de
l'Ajuntament de Palma, Aquesta convocatòria s'aprova de conformitat amb la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en
l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears; i el decret 48/2017 de la CAIB, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis
generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials; i la resta de normativa d'aplicació en la matèria. El procediment seguit és el previst
en la disposició final primera de la Llei 12/2018 i la disposició transitòria primera del Decret 48/2017.
2.2. Es poden presentar a aquesta convocatòria totes aquelles entitats del tercer sector que compleixen amb els requisits establerts a l'apartat
setè d'aquesta Convocatòria i que tinguin autoritzat el Servei en els termes fixats en el Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els
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principis generals del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis
socials, i es regulen la secció suprainsular del registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis d'àmbit suprainsular; o segons el
cas, en el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i
l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació
dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població. Resultarà d'aplicació el Reglament dels serveis d'atenció
domiciliària de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 167, de 4 de desembre de 2021).
2.3. El servei de repartiment de menjar a domicili i suport social es troba inclòs en la Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament
de Palma i en el Reglament dels serveis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Palma i comprèn les següents actuacions:
Entrega del menú al domicili de les persones beneficiàries.
Oferiment de diferents tipus de menús per adaptar-se a les necessitats dietètiques de les persones usuàries. Tant el dinar (primer i
segon plat, pa i postres) com el sopar (un plat i postres) es presentaran amb les diferents dietes.
Oferiment del servei en diferents modalitats: pel que fa al contingut (servei complet - dinar i sopar) o sols dinar; freqüència (diària o
dies concrets a la setmana) i durada (servei temporal o permanent).
Comprovació de les condicions de manteniment dels aliments al domicili amb retirada d'aliments caducats.
Formació en el maneig de microones.
Formació en manipulació d'aliments.
Observació i detecció, informació i derivació de situacions de risc.
Per poder accedir al servei la persona interessada ha de presentar una situació de risc social determinada per qualque dels següents supòsits:
a) Manca de xarxa de suport familiar (nuclear i/o extensa) per atendre totes les necessitats de suport personal que la persona
sol·licitant precisa.
b) No disposar de recursos econòmics suficients per atendre la necessitat per la qual se sol·licita el servei.
c) Situació de risc de desprotecció/desatenció.
d) Situació de dificultats per atendre les necessitats nutricionals.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/1115882

Amb caràcter general la persona usuària haurà de complir els següents requisits:
a) Estar empadronat al municipi de Palma.
b) Presentar almenys alguna de les següents situacions:
Tenir 65 anys o més.
Tenir una discapacitat reconeguda per l'administració competent, igual o superior al 33% per raó de discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials.
Presentar situació de risc social, conforme a l'apartat anterior i als requisits establerts en l'article 10 del Reglament dels
serveis d'atenció domiciliària.
c) Tenir limitacions importants d'autonomia funcional amb dificultats físiques o psíquiques per elaborar el menjar.
d) Trobar-se temporalment amb una situació de dificultats per atendre les necessitats nutricionals per malalties greus, període de
convalescència sense familiars, o altres situacions de limitació temporal d'autonomia.
e) Aportació econòmica en funció de l'ordenança municipal aprovada per any i curs.
2.4. D'acord amb l'article 3 h) de la Llei 12/2018, també és objecte del concert assolir l'objectiu d'igualtat de gènere i d'innovació en la gestió
de les entitats i dels serveis públics.
3. Òrgan instructor
L'òrgan instructor del procediment serà l'Àrea de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma i, concretament dintre d'aquesta Àrea, el
Servei de Benestar Social.
4. Nombre de places concertades-menús i distribució territorial
4.1. La previsió del nombre total de places a concertar és de 176.384 durant el període d'execució del concert. Les places es distribuiran de la
següent manera:
-Plaça-menú complet: 108.283.
-Plaça-menú dinar: 66.016.
-Plaça-menú sopar: 2.085.
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4.2. S'entén per plaça concertada cada unitat de servei de repartiment de menjar i suport social en el domicili de cada persona usuària de
conformitat amb una de les tipologies previstes en el punt anterior.
4.3. L'àmbit territorial d'aquest concert és el municipi de Palma.
5. Pressupost i preu màxim del servei
5.1. L'import màxim estimat a assignar per la concertació de totes les places esmentades en l'apartat quart és de 1.611.314,16 euros, IVA
exclòs. Si s'aplica a la concertació de les places un IVA del 10% l'import màxim és de 1.772.445,57 €. Aquest pressupost es distribuirà de la
següent manera:
443.111,39 euros (IVA inclòs) amb càrrec l'aplicació pressupostaria 05.23130.22719 Benestar Social- Prest. Servei Menjar a
Domicili per l'any 2022.
1.329.334,18 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23130.22719 Benestar Social- Prest. Servei Menjar a
Domicili per l'any 2023.
Aquest valor és estimat, orientatiu i no vinculant. La despesa real quedarà limitada a aquella que resulti dels preus oferts per les entitats
concertades i els serveis efectivament requerits per l'Administració. Així, aquest import només s'indica a efectes de publicitat i no implica cap
compromís de despesa; el qual s'establirà una vegada es materialitzi el servei de concert.
5.2. El preu unitari per plaça es troba determinat per cada una de les següents tipologies:
-Plaça-menú complet: 10,20 €, IVA exclòs (11,22 € amb IVA inclòs).
-Plaça-menú dinar: 7,49 €, IVA exclòs (8,24 € amb IVA inclòs).
-Plaça-menú sopar: 5,84 €, IVA exclòs (6,42 € amb IVA inclòs).
Conforme al previst als arts. 91.un.2.2º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA, pels serveis de subministrament de menjar s'aplicarà
un IVA del 10%.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/1115882

6. Termini per a la presentació de sol·licituds
6.1. El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
6.2. Les sol·licituds es dirigiran al Servei de Benestar Social, situat a la Av. Gabriel Alomar, 18-1ª i s'han de presentar mitjançant mitjans
electrònics, juntament amb la documentació que s'hi ha d'adjuntar, a qualsevol Registre General Municipal o a través de qualsevol dels
mitjans i llocs assenyalats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
6.3. En el supòsit de que els sol·licitants no estiguin obligats a relacionar-se amb l'Administració mitjançant mitjans electrònics, de
conformitat amb l'establert a l'article 14 apartats 2) i 3) de la Llei 39/2015, la sol·licitud es podrà presentar presencialment i en paper en
qualsevol dels llocs assenyalats anteriorment.
7. Requisits de les entitats
7.1. Podran presentar sol·licituds en aquesta convocatòria les entitats que compleixin els següents requisits:
a) Tenir autoritzat el servei per l'administració competent.
b) Tenir el caràcter d'entitat del tercer sector social, de conformitat amb el estableix l'article 5.1 de la Llei 12/2018, de 15 de
novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per tant, estar inscrites com a
entitat del tercer sector social, de conformitat amb la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social.
c) Estar degudament inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials.
d) Disposar d'una experiència mínima de 2 anys en l'execució del Servei
e) Disposar de la solvència econòmica i financera de les entitats interessades.
f) Disposar de la corresponent solvència tècnica.
g) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
h) No tenir deutes vigents amb l'Ajuntament de Palma i trobar-se al corrent en procediments de reintegrament.
i) Complir amb la normativa vigent pel tipus de servei objecte de la concertació.
j) No estar afectades per cap prohibició de contractar en virtut de sanció administrativa ferma, de conformitat amb la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
k) No incórrer en la prohibició que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
l) No haver estat sancionades en els darrers quatre anys mitjançant resolució ferma per la comissió d'infraccions greus o molt greus
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en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social, emigració, moviments
migratoris i treball d'estrangers.
m) Qualsevol altre requisit establert en el Títol VII de la Llei 4/2009, en l'article 4.2 del Decret 48/2017, en la Llei 12/2018 i en la
resta de normativa d'aplicació.
7.2. Els sol·licitants hauran de complir amb aquests requisits com a màxim a la data màxima de presentació de les sol·licituds, amb excepció
dels requisits fixats a les lletres g) i h), els quals es podran esmenar a requeriment de l'Administració en el termini que aquesta determini.
7.3. En relació als apartats a), b) i c), i tenint en compte el previst a l'apartat anterior s'admetran provisionalment les sol·licituds presentades
d'aquelles entitats que es trobin en tràmits d'inscripció o autorització al registre a la data màxima de presentació de les sol·licituds, si bé
l'entitat haurà d'acreditar expressament l'inscripció en el registre o l'autorització del servei a l'òrgan instructor una vegada hagi finalitzat el
procediment corresponent. Si la sol·licitud d'inscripció al registre no és acceptada o aquesta no s'ha resolt positivament a la data màxima de
publicació de la resolució provisional d'adjudicació s'exclourà definitivament la sol·licitud pel no compliment dels requisits.
8. Documentació a presentar
8.1. Les entitats interessades, que compleixin els requisits que estableix la present convocatòria, han de formular sol·licitud de conformitat
amb els models normalitzats que estaran disponibles en la pàgina web municipal (www.palma.cat). Aquest model estarà conformat per:
a) Sol·licitud de concert on figuraran les dades de l'entitat sol·licitant i el preu oferit per tipologia de plaça (complet/dinar/sopar)
desglossant, si escau, l'IVA.
b) Projecte tècnic de les condicions d'execució del concert social en els termes fixats en l'apartat cinquè dels plecs de condicions
tècniques.
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8.2. Juntament amb la sol·licitud i el projecte tècnic s'ha d'adjuntar la documentació que s'especifica a continuació, tenint en compte l'article 4
del Decret 48/2017 de 27 d'octubre:
a) Resolució d'autorització del servei, d'acord amb l'establert al Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis
generals del registre unificat de serveis socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis
socials, i es regulen la secció suprainsular del registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis d'àmbit suprainsular; o
segons el cas, el Decret Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per
a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits
d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.
b) Documentació que acrediti fefaentment l'experiència de prestar, durant com a mínim dos anys, el servei objecte del concert,
mitjançant una declaració responsable signada per la persona responsable de l'entitat.
c) Declaració responsable que l'entitat no està afectada per cap prohibició de contractar amb l'Administració en virtut de sanció
administrativa ferma, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària; així com de no incórrer en la prohibició que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes, i de no haver estat sancionada per resolució ferma en els darrers quatre anys per la comissió d'infraccions
greus o molt greus en matèria de relacions laborals, ocupació, empreses usuàries d'empreses de treball temporal, seguretat social,
emigració, moviments migratoris i treball d'estrangers.
d) Acreditació de solvència financera mitjançant l'aportació dels darrers comptes anuals de l'entitat presentats en el registre oficial
corresponent.
e) Acreditació de solvència tècnica mitjançant una declaració responsable dels mitjans personals i materials destinats a la realització
del servei objecte de concertació.
f) Certificat actualitzat d'estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
g) Declaració responsable, signada per la persona responsable de l'entitat, que el servei compleix la normativa general o específica
aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.
h) Acreditació del caràcter d'entitat del tercer sector social.
8.3. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza a Benestar Social la possibilitat de demanar a altres administracions
qualsevol documentació, dada i/o informe que es consideri necessari per tramitar l'expedient. Aquestes dades no podràn ser utilitzades per
finalitats alienes a la concertació del Servei i el seu tractament estarà sotmès a les estipulacions fixades al Reglament (UE) 2016/679 relatiu a
la protecció de les persones físiques en lo relatiu al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals i la resta de normativa de desenvolupament.
8.4. En el cas de que les sol·licituds no compleixin els requisits legals, o els que exigeix la convocatòria, o no incorporin la documentació
esmentada en l'apartat anterior, es requerirà a l'entitat interessada per a que en el termini de deu dies hàbils esmeni les deficiències detectades
o aporti la documentació que falta, amb indicació que si no ho fa, es considerarà desistida la seva petició, amb resolució prèvia seguint els
termes previstos a la Llei 39/2015. Si es tracta de defectes no esmenables o incompliment directe de qualsevol dels requisits establerts en
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l'apartat setè de la Convocatòria es procedirà a l'exclusió de la sol·licitud presentada, sense perjudici de les estipulacions contemplades a
l'apartat 7.2.
9. Iniciació, instrucció i resolució
9.1. El procediment s'inicia d'ofici mitjançant Acord de Junta de Govern Municipal d'aprovació de la Convocatòria i d'autorització de la
despesa corresponent.
9.2. Una vegada aprovada la Convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'atorgarà un termini de quinze dies hàbils
comptadors des de l'endemà de la publicació per a què les persones interessades que compleixen amb els requisits fixats presentin la seva
sol·licitud, juntament amb la resta de documentació que l'ha de conformar.
9.3. A continuació es nomenarà un instructor del procediment que realitzarà l'ordenació dels documents administratius i preavaluarà les
sol·licituds presentades. La preavaluació inclourà una revisió de la documentació presentada i del compliment dels requisits fixats en el punt
setè, i si es compleixen tots els requisits exigits que s'especifiquen en els plecs de condicions tècniques del concert. Si la documentació
presentés deficiències esmenables es requerirà a la sol·licitant per a què, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la
recepció del requeriment, esmenin el defecte o aportin la documentació que hi manca, amb la indicació que, si no ho fan, es considerarà que
desisteixen de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que disposa l'article 21 de la Llei 39/2015.
En cap cas es considerarà esmenable el compliment dels requisits establerts en l'apartat setè de la Convocatòria, amb excepció dels fixats a
les lletres g) i h), sense perjudici de que es pugui requerir l'esmena de la documentació relativa als mateixos si aquesta resultes insuficient per
a acreditar el compliment dels requisits.
El compliment dels requisits esmentats s'acreditaran de conformitat amb els termes establerts a l'apartat vuitè de la Convocatòria,
reservant-s'hi l'Administració la facultat d'excloure la sol·licitud si s'acrediten els requisits amb altres documents o mitjans no especificats en
l'esmentat apartat.
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La falsedat de les dades aportades en les declaracions responsables i altra documentació aportada motivarà l'exclusió de la sol·licitud o la
revocació de l'adjudicació, segons el cas, sense perjudici de l'exigència de les altres responsabilitats en que s'hagi pogut incórrer.
9.4. Una vegada finalitzada la fase de preavaluació, l'Instructor remetrà els expedients corresponents al Comité tècnic d'assessorament,
nomenat als efectes, que emetrà un informe motivat, en relació si la quantia i l'oferta que consten en les sol·licituds s'ajusta a la convocatòria;
si l'import pressupostat resulta suficient per atendre les sol·licituds en els termes presentats; o, si escau, sobre l'aplicació dels criteris de
prelació determinats en la convocatòria a fi d'obtenir l'ordre de prelació en la concertació del servei. D'acord amb l'anterior, emetrà una
proposta estimatòria o parcialment o totalment denegatòria. de les sol·licituds presentades o la seva inadmissió a tràmit per incomplir els
requisits. Aquest comitè tècnic estarà integrat per:
a) President: el director tècnic de Benestar Social o la persona en què delegui.
b) Vocals:
- La cap de servei de Benestar Social o la persona en què delegui.
- Un/a cap de secció del Servei de Benestar Social i, com a suplent, un/a cap de secció del Servei en què delegui
- Dos tècnics del Servei de Benestar Social nomenats pel Regidor de l'Àrea de Cultura i Benestar Social.
c) Secretari: un tècnic de l'Administració General de l'Àrea de Benestar Social, i com a suplent, un altre tècnic de l'Administració
General de l'Àrea.
A més de l'anteriorment exposat, el Comitè Tècnic d'Assessorament té, entre d'altres funcions, la d'informar l'òrgan instructor sobre el
procediment de concertació i sobre les condicions específiques que facin referència al servei objecte del concert, així com la d'informar
preceptivament de la modificació prevista en l'article 24 del Decret 48/2017. A més, pot fer propostes de millora relatives a les condicions
d'aplicació dels criteris de preferència i a les condicions d'execució del concert.
El Comitè Tècnic d'Assessorament queda vàlidament constituït amb l'assistència, com a mínim, dels membres següents: el president o
president suplent, la secretària o secretari suplent i tres vocals.
9.5. En el cas que l'import pressupostari previst no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds en els termes presentats en cada una de les
mateixes o s'hagin d'inadmetre o desestimar sol·licituds, el Comité tècnic d'Assessorament previst en l'apartat 9.4. haurà d'aplicar els criteris
de preferència que preveu el punt 10 d'aquesta convocatòria i emetrà un informe que elevarà a l'òrgan instructor que efectuarà la proposta
motivada de resolució provisional d'adjudicació, la qual serà notificada als interessats a traves de la publicació d'un anunci en la pàgina web
de l'Ajuntament de Palma (www.palma.cat). La proposta expressarà la relació de sol·licitants per a la qual es concedeix la concertació, i
especificant per a cada un d'ells el nombre de places concertades i la seva quantia; així com la resolució de sol·licituds desestimades i les
inadmesses a tràmit i la seva motivació. Així mateix es fixarà un termini de deu dies per a que les entitats presentin les al·legacions que
estimin oportunes.
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En el cas que es presentessin al·legacions a la proposta de resolució provisional d'adjudicació, l'òrgan instructor emetrà un informe sobre les
mateixes i les remetrà al Comité tècnic d'assessorament, el qual emetrà informe de valoració referent a l'acceptació o no de les mateixes.
Una vegada valorades les al·legacions presentades, o exhaurit el termini per formular les mateixes sense que s'hagin presentat, es procedirà a
publicar en la pàgina web de l'Ajuntament de Palma la proposta de resolució definitiva expressant la relació de sol·licitants per a la qual es
concedeix la concertació, i especificant per a cada un d'ells el nombre de places i la seva quantia. A la seva vegada s'atorgarà un termini de
deu dies per a que els interessats presentin la seva acceptació o renúncia a l'adjudicació.
Transcorregut aquest últim termini es realitzarà l'Acord de resolució definitiva de les sol·licituds en que es fixarà la relació d'entitats per a les
quals s'adjudica el concert de forma definitiva, determinant-se per a cadascuna d'elles el nombre de places assignades i la seva quantia total;
així com la relació d'entitats per a les quals es realitza una desestimació o inadmissió de la seva sol·licitud i els criteris de valoració utilitzats.
L'Acord s'aprovarà per la Junta de Govern Local on igualment s'acordarà la disposició de la despesa corresponent. Aquest Acord es notificarà
als interessants mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'establert a l'article 45.1 b) de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
9.6. En el cas que hi hagi disponibilitat pressupostària suficient per atendre tota l'oferta per al servei objecte del concert, i per tant, la proposta
sigui totalment estimatòria de les sol·licituds presentades, una vegada que el Comitè tècnic d'assessorament emeti el corresponent informe,
l'òrgan instructor efectuarà la proposta definitiva de resolució d'adjudicació de places. L'Acord s'aprovarà per la Junta de Govern Local on
igualment s'acordarà la disposició de la despesa corresponent. Aquest Acord es notificarà als interessants mitjançant la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'establert a l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
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9.7. El procediment de concertació s'haurà de resoldre en el termini màxim de tres mesos a comptar des del dia següent de la entrada de la
sol·licitud en l'Àrea de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma. En el cas de que finalitzi aquest termini sense que s'hagi dictat la
resolució corresponent, l'interessat podrà entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de
l'Administració de dictar resolució expressa del procediment, que no estarà vinculada pel sentit del silenci administratiu, tal i com estableix
l'article 24.3 b) de la Llei 39/2015.
9.8. Contra la resolució expressa d'adjudicació de la concertació es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des
de la publicació de la resolució davant l'òrgan instructor del procediment, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d'un mes des de la publicació de l'acord. En cas de no
interposar el recurs potestatiu de reposició, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de
la publicació de la resolució davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb l'establert a l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Si la resolució fos presumpte per silenci administratiu negatiu es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en qualsevol moment a partir
del dia següent en que produeixi efectes el silenci administratiu. En aquest cas, si no s'hagués interposat aquests recurs, es podrà interposar
directament recurs contenciós administratiu en el termini de 6 mesos des del dia següent a que es produeixi l'acte presumpte.
10. Criteris d'assignació de les places a concertar
10.1. D'acord amb el previst en l'article 6.3 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, s'estableixen els següents criteris de preferència a l'hora
d'assignar les places a concertar:
-L'arrelament de la persona en l'entorn d'atenció i les condicions d'atenció que requereix.
-La implantació a la localitat on s'hagi de prestar el servei.
-La lliure elecció i la llista d'espera d'accés als serveis.
-Qualssevol altres que resultin determinants per a la valoració de la capacitat i la idoneïtat de les entitats.
10.2. El comitè tècnic d'assessorament valorarà especialment i en primer lloc el criteri d'arrelament de la persona per tal de garantir la
proximitat i la qualitat del Servei al ciutadà en els termes que fixa l'article 89 bis de la Llei 4/2009 i els principis d'actuació i relació de les
Administracions Públiques prevists en l'article 3 de la Llei 40/2015.
11. Formalització dels concerts
Els concerts que s'estableixin a l'empar d'aquesta convocatòria es formalitzaran mitjançant document administratiu, denominat acord d'acció
concertada, amb el contingut que preveu l'article 8 de la Llei 12/2018.
12. Condicions tècniques de l'execució
12.1. Les condicions tècniques d'execució s'ajustaran als plecs de condicions tècniques de la present convocatòria i on es detalla, entre
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d'altres, l'objecte, funcions, destinataris, formes d'accés, drets i deures dels usuaris, projecte tècnic, tipus i programes d'intervenció,
característiques dels servei, recursos, obligacions específiques i el règim d'infraccions i sancions.
12.2. La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat titular del servei per qualsevol causa, d'acord amb el que preveu el decret
48/2017 pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials, suposa l'obligació de reintegrament
d'aquestes quantitats, per iniciativa pròpia o per requeriment de l'Administració, amb l'audiència prèvia a l'entitat interessada en aquest cas, i
amb la tramitació del procediment que correspongui, d'acord amb la legislació de finances aplicable
13. Obligacions de les entitats concertades
El concert social obliga l'entitat concertada a:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.

Subcontractar nomes parcialment l'objecte del servei i les activitats complementàries.
No percebre cap quantitat que, directament o indirectament, suposi una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.
Atendre les famílies que hagin sol·licitat l'accés al servei i tinguin assignada una plaça per part de l'administració competent
Tenir en funcionament el nombre total de places objecte del concert i mantenir-ne l'autorització o acreditació.
Fer-se càrrec exclusivament del personal laboral adscrit al servei concertat, de les seves retribucions i de les obligacions en matèria
de seguretat social complint amb els convenis col·lectius sectorials vigent en tot moment. En extingir-se el concert, no es pot
consolidar, en cap cas, com a personal de l'Administració que concerta el servei
Indemnitzar els afectats pels danys i perjudicis que es causin, per si mateixa o per tercers, com a conseqüència de l'execució del
concert social.
En cas de realització amb mitjans aliens de la realització parcial del servei o de serveis complementaris, assumir la total
responsabilitat de l'execució d'aquests serveis.
Prestar el Servei en els termes fixats en els plecs tècnics i en la present Convocatòria, així com complir amb la resta d'obligacions
fixades als mateixos, a les normes establertes en el títol VII de la Llei 4/2009 i en els corresponents reglaments de desplegament
d'aquesta Llei.
Qualsevol altre obligació prevista a l'ordenament jurídic, inclosa la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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14. Publicitat
14.1. Les entitats d'iniciativa privada acollides al règim de concert social hauran de fer constar en la documentació, en totes les
documentacions adreçades o no a les persones usuàries i en la publicitat relacionada amb el servei concertat, la seva denominació social i que
el servei es troba concertat amb l'Ajuntament de Palma.
14.2. Qualsevol tipus de difusió es realitzarà de conformitat amb l'establert a l'apartat 8 dels plecs de condicions tècniques de la present
convocatòria i haurà de comptar amb el vistiplau del funcionari inspector del Servei.
14.3. Des de l'Ajuntament es podran proposar sistemes de difusió conjunta.
14.4. La difusió sempre ha de dur el logotip municipal i serà supervisada pel gabinet d'imatge de l'Ajuntament.
15. Facturació
15.1. L'entitat interessada haurà de presentar mensualment, dintre dels primers 5 dies del mes següent al període al qual correspon la
liquidació:
Informe d'activitat en aquest document figurarà necessàriament la relació nominal dels usuaris atesos durant el mes de facturació, el
dies de servei, tipus de servei en cadascun d'ells i els casos d'altes i baixes amb data d'inici o de finalització.
Factura del mes en la que s'ha de detallar el nombre de serveis i tipus de servei ( complet,sols dinar, sols sopar) efectuats al llarg del
mes.
15.2. L'entitat concertada no podrà cobrar cap quantitat suplementària per qualsevol altre servei o prestació que hagi de ser atesa en virtut del
concert subscrit. La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrament d'aquestes quantitats
amb l'audiència prèvia de l'entitat interessada, i amb la tramitació del procediment que correspongui.
15.3. Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, els serveis concertats queden subjectes al control tècnic i financer, per la
qual cosa, es podrà requerir a l'entitat interessada qualsevol document necessari per comprovar la realitat de la prestació del servei d'acord
amb el contingut d'aquests plecs, el projecte presentat i la convocatòria.
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16. Seguiment
16.1. Els tècnics municipals designats per fer el seguiment i la inspecció tècnica i econòmica dels serveis concertats podran realitzar, de
forma aleatòria, sense previ avís i fent ús de la potestat municipal de control de la execució, les tasques d'inspecció i supervisió que es
considerin oportunes per a la comprovació del correcte desenvolupament de les condicions establertes per a l'execució de les places
concertades relatives al servei.
16.2. L'entitat concertada del servei facilitarà tota la informació relativa als serveis prestats que sol·liciti Benestar Social, garantint-ne
d'aquesta forma de control d'execució i la seva qualitat. L'entitat informarà puntualment i per escrit a la Regidoria de Cultura i Benestar
Social de totes les incidències del servei, del seguiment del funcionament i de respondre davant qualsevol incidència en relació amb el
desenvolupament del contracte.
16.3. Per tal de fer efectiu el seguiment, l'entitat elaborarà, amb una periodicitat mensual, un informe d'activitat del servei realitzat dins el mes
anterior i, d'acord amb les dades sol·licitades per Benestar Social, elaborarà una memòria anual del perfil dels usuaris i de qualitat. Aquesta
memòria es presentarà dintre dels deu primers dies del mes de febrer de cada any, a excepció de la memòria final del servei concertat, que
s'haurà de presentar en el mes posterior a la finalització definitiva del concert.
17. Vigència del concert
El règim de concert es preveu que s'iniciï dia 1 de setembre de 2022, o si escau, el dia següent a la formalització del concert, i tindrà una
durada màxima d'un any. Es podrà renovar, d'acord amb el que preveu la Llei 12/2018, de 15 de novembre, el Decret 48/2017, i d'acord amb
les normes pressupostàries, en el cas de que el Servei de Benestar Social ho consideri adient, i sempre i quan el servei hagi obtingut
l'acreditació o bé subsisteixi les necessitat que hagin motivat la formalització.
No obstant això, el concert social podrà ser objecte de revisió i, si s'escau, de modificació, abans que finalitzi la vigència.
18. Causes d'extinció
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Són causes d'extinció del concert social totes aquelles establertes a l'article 9 de la Llei 12/2018 de serveis a les persones en l'àmbit social de
la Comunitat autònoma de les Illes Balears; al Títol V del Decret 48/2017 pel qual s'estableixen els principis generals als que s'han de
sotmetre els concerts socials; i en la resta de normativa aplicable.
19. Prerrogatives de l'Ajuntament de Palma
L'òrgan instructor del procediment de concertació té la prerrogativa d'interpretar-lo, resoldre'n els dubtes que sorgeixin durant el seu
compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la seva resolució i determinar-ne els efectes.
20. Jurisdicció competent
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la formalització d'aquest concert i
també les sorgides entre les parts sobre la interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l'extinció.
21. Recursos contra la convocatòria
Contra la present convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu
de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins
que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament o a les
dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i
notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via
contenciosa administrativa.
En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article
abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels
articles 8 i 10 de Llei 29/1998, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre
recurs o acció que es consideri convenient.
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