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Conveni de col-laboració entre la Fundació Sant Joan de Déu Servéis Sociais
Mallorca i l'Institut Balear de l'Habitatge per a la cessió de la gestió i
administració de dos habitatges de protecció pública situats a Tilla de Mallorca
Parts

María Antonia Garcías Roig, directora gerent de l'Institut Balear de l'Habitatge (d'ara
endavant IBAVI), empresa pública autonómica regulada peí Decret del Govern de les
Ules Balears núm. 17/2015, de 10 d'abril.
Joan Garulla Civit, gerent de la Fundació Sant Joan de Déu Servéis Sociais Mallorca,
amb CIF G-57854135 i domicili al Camí Vell de Bunyola, 9, de Palma.
Antecedents

1. L'IBAVI és propietari deis habitatges de protecció pública següents:
— 26 H sa Robla cte. 9; carrer de Fra Juníper Serra, núm. 2, pis 2, porta C, de tres
habitacions amb aparcament( núm. 13) i traster( núm. 7) vinculats.
— 6 H Campos cte. 4; carrer de TOest núm. 5, ese. 2, pis 1, porta B, de tres
habitacions amb aparcament(núm. 18) i traster(núm. 17) vinculats.

2. La Fundació Sant Joan de Déu Servéis Sociais Mallorca és una organització privada
de naturalesa fundacional sense ánim de lucre.

VI
3. La Fundació Sant Joan de Déu Servéis Sociais Mallorca té com a finalitat la promoció
de Tacció social i, específicament, la creació i la gestió d'espais d'acollida a favor de
persones desafavorides o en exclusió, amb la finalitat de millorar-ne la situació i
procurar-ne la integració social.

4. Actualment, la Fundació Sant Joan de Déu col-labora amb l'Ajuntament de Palma en
el Programa de Desmantellament del Pobiat Son Riera-Son Banya i el Reallotjament
de les Famílies Vulnerables 2018-2023, amb la finalitat de facilitar l'accés a

Thabitatge de les famílies que no disposen de cap altra alternativa d'habitatge.
5. En data 11 de maig, la Fundació Sant Joan de Déu Servéis Sociais Mallorca va
sol-licitar a l'IBAVI la possibilitat de disposar de dos habitatges per tal de poder

contribuir al procés de reallotjament de les famílies vulnerables del pobiat de Son
Riera-Son Banya.
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6. En data 9 de juüol, la Fundació Santjoan de Déu Servéis Socials Mallorca va signar
amb l'Ajuntament de Palma un acord, la finalitat del qual és establir les condicions
que han de regir la col-laboració entre les dues institucions en el procés de
reallotjament. Segons aquest acord, será l'ajuntament de Palma el responsable de
dur a terme el seguiment social de les famílies una vegada reallotjades.

Arran d'aquesta sol-licitud, i vista l'activitat d'índole social que es pretén dur a terme
per aquesta institució, el president de l'Institut Balear de l'Habitatge va resoldre en
data 26 de juliol de 2018 formalitzar un conveni de col-laboració entre l'Institut Balear
de l'Habitatge i la Fundació Santjoan de Déu Servéis Socials Mallorca per a la cessió
de la gestió i administració de dos habitatges de protecció pública propietat de l'IBAVI
situats a Tilla de Mallorca per un termini per tal de poder contribuir al procés de
reallotjament de les famílies vulnerables del pobiat de Son Riera-Son Banya.
Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessária per
formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents
Clausules

1. L'IBAVI cedeix a la Fundació Santjoan de Déu Servéis Socials Mallorca dos

habitatges a Tilla de Mallorca i, en concepte de contraprestació, la Fundació ha de
satisfer mensualment a l'IBAVI la quantitat de 450,95 € (quatre-cents cinquanta
euros amb noranta-cinc céntims) mensuals per ambdós deis habitatges, despeses
i imposts exclosos:
— 26 H Sa Pobla cte. 9; carrer de Fra Juníper Serra, núm. 2, pis 2, porta C, de tres

habitacions amb aparcament(núm. 13) i traster( núm. 7) vinculats. Preu
habitatge: 237,23 € mensuals. Preu aparcament: 30 € mensuals. Preu traster:
10 € mensuals.

— 6 H Campos cte. 4; carrer de TOest núm. 5, ese. 2, pis 1, porta B, de tres

habitacions amb aparcament(núm. 18) i traster(núm. 17) vinculats. Preu
habitatge: 213,72 € mensuals. Preu aparcament: 30 € mensuals. Preu traster:
10 € mensuals.

Cada un deis habitatges disposa d'aparcament i traster vinculat. El preu per cada
un deis aparcament és de 30 € mensuals i per traster de 10 € mensuals, el que fa un
total mensual de 60 € en concepte d'aparcaments i 20 € en concepte de trasters.
Els imports pactats en aquesta estipulació s'han d'actualitzar anualment i s'han de
evisar en la data en qué es compleixi cada any de vigencia del Conveni, per
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referencia a la variació anual de l'índex de garantía de competitivitat a la data de

cada revisió. Es pren com a mes de referencia per a la primera actualització el que
correspon al darrer índex que s'hagi publicat en la data de formalització d'aquest
Conveni, i en les successives el que correspongui al darrer aplicat.

2. L'assignació s'ha d'efectuar amb la finalitat que l'entitat cessionária destini els
habitatges a oferir allotjament a les famílies derivadas per part de l'Ajuntament de
Palma provinents del pobiat de Son Riera-Son Banya, per tal de poder contribuir al
procés de reinserció social.
En l'ús deis pisos s'han d'observar les limitacions que puguin derivar-se de la
mateixa naturalesa de l'immoble, qualificat com de protecció pública, i l'órgan
cessionari s'obliga a efectuar un control rigorós per tal de complir els objectius i
les condicions que, en execució del programa de suport emprés, amparen
l'assignació de l'immoble objecte d'aquest Conveni.

3. La vigencia d'aquest Conveni és de tres anys comptadors a partir de la signatura i
s'ha d'entendre prorrogat per anualitats fins a un máxim de quatre anys
addicionals, sempre que no hi hagi denuncia expressa de les parts amb una
antelació mínima de tres mesos a la data de finalització o, si escau, de qualsevol de
les prorrogues anuals de qué es gaudeixi.
4. La Fundació Sant Joan de Déu Servéis Socials Mallorca, mentre desenvolupi la

gestió i administració deis immobles objecte d'aquest Conveni, s'obliga a satisfer:
a) La part proporcional de les despeses comunitáries corresponents ais habitatges
cedits, i també de qualsevol altra despesa que es derivi de l'ús i possessió de
l'immoble.

b) Els costos de tot tipus de servéis i subministraments que corresponguin amb
carácter individual ais immobles cedits, a más de l'import de totes les

reparacions que siguin necessáries per conservar l'habitatge en condicions
adequades per servir a l'ús convingut.
c) Els imposts, els arbitris, les taxes o les contribucions, tant actuals com futurs, i
qualsevol que siguí el seu import, que afectin els immobles cedits, indos l'import
de la quota anual de l'impost sobre béns immobles que graven l'habitatge.

d) La part proporcional de les assegurances concertades per la propietat sobre el
total immoble i la part determinada objecte d'aquest acord.
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5. La realització per part de la Fundació Sant Joan de Déu Servéis Socials Mallorca de

qualsevol tipus d'obres ais habitatges cedits ha de disposar necessáriament de
Tautorització previa per escrit de la propietat, i la institució cessionária está
obligada a respondre de tots els desperfectes que puguin derivar-se'n de
l'execució.

Les obres que s'efectuTn són a carree exclusiu de la Fundació Sant Joan de Déu
Servéis Socials Mallorca, que assumeix Tobligació de sol-licitar les Ilicéncies
urbanístiques i de disposar-ne, si escau. Han de dur a terme aqüestes obres
professionals en exercici, al corrent deis carnets o Ilicéncies corresponents per
exercir l'activitat que sigui i amb l'assessorament sense contraprestació deis
técnics de l'IBAVI

Les obres així realitzades, i consumat que sigui aquest Conveni, han de restar a
benefici de l'IBAVI, sense que l'associació cessionária pugui fer cap reclamació per

aquest concepte. No obstant aixó, l'IBAVI pot exigir a l'entitat cessionária que, a
cárrec seu, retiri totes o algunes de les obres efectuades.

6. L'IBAVI ha de Iliurar els immobles que se cedeixen en condicions d'ús i
habitabilitat perfectas, i en análogues condicions els ha de retornar l'ens
cessionari en el termini de la vigencia de la cessió establerta en aquest document.
7. La Fundació Sant Joan de Déu Servéis Socials Mallorca declara conéixer les

característiques i l'estatde conservació deis habitatges i els accepta
expressament.

8. En tot cas, els habitatges s'han de retornar a l'IBAVI Iliures, vacus i expedits.
9. La cessionária es compromet a observar i complir, en tot moment, les ordenances
estatals i municipals vigents, així com les obligacions de convivencia derivadas deis
estatuts i reglaments de la comunitat, i deis seus acords.
10. La Fundació Sant Joan de Déu Servéis Socials Mallorca ha de destinar els

habitatges objecte de cessió únicament i exclusivament a la finalitat pactada.
11. La Fundació Sant Joan de Déu Servéis Socials Mallorca, mitjangant l'acord signat
amb l'AJuntament de Palma, s'obliga a assegurar que es fa un adequat seguiment
social deis usuaris a fi de procurar-ne la integració social i la correcta convivencia
en l'ámbit de la comunitat de veíns, i a comprovar que destinen l'habitatge a l'ús
per al qual fou construít.
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12. La legitimació activa per procedir, si s'escau, contra els ocupants deis habitatges

que se cedeixen, correspon a la Fundació Sant Joan de Déu Servéis Socials Mallorca
que, una vegada exercides les accions pertinents i recuperada, si escau, la
possessió de rimmoble, pot continuar amb l'objecte pactat i, sempre que aquest
Conveni continuT vigent, amb la gestió i radministració.

13. És causa de resolució d'aquest Conveni, a més de l'incompliment per qualsevol de
les parts d'alguna de les obligacions resultants d'aquest document, l'extinció o
modificació substancial de la personalitat jurídica de l'entitat cessionária.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Palma,2 d'octubre de 2018

Per l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI)

Per la Fundació Sant Joan de Déu
Servéis Sociajs Mallorca

