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Exp.:DGPSS CONCERT 2018/3 Tutela 
Document: concert 
Emissor: SPS/ES 

 

Ampliació del Concert entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears i l’entitat Fundació Tutelar Demà per al 
servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment per al període 
2019-2021 

 

Reunits 

D’una part, Josefina Santiago Rodríguez, consellera de Serveis Socials i Cooperació 
del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la 
presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del 
Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol), en representació de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb CIF S-0711001-H, 
en l’exercici de les seves facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de 
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 
núm. 44, de 3 d’abril). 

I, de l’altra, el senyor Antoni Gomila Benejam, amb document nacional d’identitat 
número 41734148G, que actua en representació de Fundació Tutelar Demà, amb seu 
social a Sóller, i amb CIF G57676124. 

Cada un d’ells és reconegut en la respectiva i corresponent representació que exerceix 
i amb la capacitat legal necessària per a la signatura d’aquest concert del servei de 
tutela per a persones adultes incapacitades judicialment. 

Exposen  

 

I. Que l’article 30.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció 
donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears, estableix com a competències exclusives de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d’altres, l’acció i el benestar 
social, desenvolupament comunitaris i integració, les polítiques de protecció i 
suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorial, 
polítiques d’atenció a les persones en situació de pobresa o necessitat social. 
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II. Que, en el desenvolupament de la seva actuació com a entitat prestadora de 
serveis socials, l’entitat Fundació Tutelar Demà presta el servei de tutela per a 
persones adultes incapacitades judicialment. 

III. Que, a l’empara de la Resolució de la consellera de Serveis Socials i 
Cooperació de 4 de desembre de 2017 (BOIB núm. 148, de 5 de desembre) 
per a la convocatòria del concert social dels serveis de tutela per a persones 
adultes incapacitades judicialment, s’ha instruït l’expedient administratiu 
corresponent i s’ha acreditat que és titular dels servei anomenat Servei 
d’atenció tutelar per a malalts mentals greus el qual reuneix els requisits exigits 
per a la signatura d’aquest concert del servei de tutela per a persones adultes 
incapacitades judicialment. 

IV. Que el concert està imputat a la partida econòmica 17401.313I01.26104.00 

V. Amb data 20 de juny de 2019, la consellera de Serveis Socials i Cooperació 
resol incrementar el crèdit del concert social dels serveis de tutela per a 
persones adultes incapacitades judicialment  amb l’entitat Fundació Tutelar 
Demà, en 10 places, fins un total de 50. 

VI. Que, estant ambdues parts conformes amb la realització, el duen a terme 
d’acord amb les següents: 

Estipulacions  

1. Objecte 

L’objecte de l’ampliació del concert és la cobertura de les necessitats derivades del 
desenvolupament de les funcions tutelars per a persones adultes incapacitades 
judicialment a les Illes Balears que així ho requereixin per sentència judicial amb 
l’ampliació de fins a 50 places durant el període restant de vigència d’aquest 
concert i segons el conjunt d’actuacions realitzades. Les places d’aquest concert 
es distribuiran d’acord a sentència judicial. 

2. Quantia i partida pressupostària 

2.1. El preu plaça d’atenció directa realitzada s’estableix segons els tres mòduls 
establerts en funció de les necessitats (intensitat baixa per 603,40 €; 
intensitat mitjana per 1.109,90 €; intensitat alta per 2.819,73 €). El cost total 
de les 10 noves places concertades per atendre les persones usuàries del 
servei és de 60.677,80 €. 

2.2. Aquesta quantia s’imputa al període 2019-2022, a les partides i de la 
manera que es detalla: 

 

 

3. Nombre i cobertura de les places 

3.1. Des de l’entrada en vigor d’aquesta ampliació del concert, l’entitat 
responsable del servei de tutela disposa de les 50 places que són objecte 
del concert per assignar-les de manera efectiva.  

Partida Anualitat Import anterior Modificació Import resultant
17401.313I01.26104.00 Anualitat 2019 72.813,36 €            10.112,97 € 82.926,33 €        

17401.313I01.26104.00 Anualitat 2020 72.813,36 €            24.271,12 € 97.084,48 €        

17401.313I01.26104.00 Anualitat 2021 72.813,36 €            24.271,12 € 97.084,48 €        

17401.313I01.26104.00 Anualitat 2022 6.067,77 €               2.022,59 €    8.090,36 €           
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3.2. L’entitat concertant es compromet expressament a acceptar les persones 
usuàries designades per sentència judicial. 

3.3. L’entitat ha d’informar, mensualment, la Direcció General de Planificació i 
Serveis Socials de qualsevol incidència en les places en el moment que es 
produeixin.  

4. Remissió clàusules concert inicial 

En la resta d’aspectes no prevists en aquesta ampliació cal atendre a les 
previsions establertes al concert inicial signat per les parts el 29 de desembre  de 
2017. 
 

I, com a prova de conformitat amb tots els punts, subscriuen aquest concert en 
dos exemplars. 

 
Palma, 20 de juny de 2019 

 

 

La consellera de Serveis Socials i Cooperació   Per l’entitat 

 


