PACTE PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
AJUNTAMENT DE PALMA
Palma, xx de mes de 2021
En presència de l’Excel·lentíssim Sr. José Hila Vargas, batle de Palma
REUNITS
Nom Llinatge Llinatge, en representació del PSIB-PSOE
Nom Llinatge Llinatge, en representació del PP
Nom Llinatge Llinatge, en representació de MÉS-ESTIMAM PALMA
Nom Llinatge Llinatge, en representació de CIUDADANOS
Nom Llinatge Llinatge, en representació d’UNIDES PODEM
Nom Llinatge Llinatge, en representació de VOX-ACTÚA PALMA
Xavier Torrens Prats, en representació d’EAPN-ILLES BALEARS. XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per atorgar aquest acord marc
de col·laboració i obligar-se en representació de les seves institucions

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les dades econòmiques i laborals apunten a una recuperació després de la crisi provocada per la
COVID-19: hi ha creixement econòmic i les taxes d’atur s’han reduït. No obstant, tant l’AROPE,
indicador de referència quan parlam de pobresa i exclusió social, com altres estudis ens mostren
que desenes de milers de persones de Palma romanen alienes a aquesta recuperació, o fins i
tot han vist agreujada la seva situació: joves, gent gran, famílies (molt especialment les
monomarentals), persones amb problemes de salut mental o d’addiccions, infants, persones
immigrades, refugiats, persones amb discapacitat, persones sense llar, dones i homes en
situació de vulnerabilitat.
A més, un nombre molt rellevant d’aquestes persones en risc social es veu més afectat per les
grans problemàtiques de la nostra societat, com ara l’atur i la precarietat laboral, les dificultats
d’accés a l’habitatge, la manca d’oportunitats o la desigualtat, que s’han encara més paleses
amb l’esclat de la pandèmia.
EAPN-Illes Balears. Xarxa per la Inclusió Social, d’ara endavant EAPN-IB, és una organització
democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre fundada l’any 2005 amb l’objectiu
de combatre la pobresa i l’exclusió social a la nostra comunitat, establint mecanismes de relació
i coordinació entre les diferents entitats membres que treballen amb persones en risc d’exclusió
social i articulant unitàriament la representació i la interlocució davant les distintes
administracions, de tal manera que es puguin defensar d’una manera coordinada els interessos
generals dels col·lectius vulnerables i facilitar l’actuació de les entitats que formen part de la
Xarxa.
EAPN-IB està integrada per 27 entitats de diversa forma jurídica (associacions, fundacions,
cooperatives, empreses d’inserció, entre d’altres) que atenen anualment a gairebé 150.000

persones, amb més de 2.100 treballadors contractats i més de 4.000 voluntaris, amb un
moviment econòmic d’uns 65 milions d’euros.
EAPN-IB està totalment alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i centra
particularment els seus esforços en el primer: "acabar amb la pobresa en totes les seves formes".
Amb aquesta finalitat:

-

-

Planteja i impulsa accions encaminades a l'erradicació de la pobresa, les desigualtats i la
insostenibilitat ambiental.
Reivindica un model socioeconòmic inclusiu que promogui la creació de llocs de treball
sostenibles i la igualtat real.
Demanda la posada en marxa de sistemes i mesures apropiats de protecció social que
garanteixin que totes les persones, especialment les més vulnerables, tinguin els
mateixos drets d’accés als recursos econòmics i naturals, als serveis bàsics i a les noves
tecnologies.
Incideix en el foment de la resiliència de les persones més vulnerables.
Dona suport a la creació de marcs normatius sòlids, sobre la base d'estratègies de
desenvolupament en favor de les persones vulnerables que tinguin en compte les
qüestions de gènere i qualsevol altre qüestió personal i social que pugui genera
discriminació i que promoguin una inversió accelerada en mesures per erradicar
definitivament la pobresa.

L’Ajuntament de Palma reconeix el paper cabdal que les entitats d’EAPN-IB tenen per donar
resposta a les necessitats de les persones més vulnerables mitjançant actuacions encaminades
a prevenir, pal·liar o revertir situacions i processos de marginació i exclusió social i per promoure
la inclusió, la participació i l'exercici dels drets socials d’aquestes persones.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Palma vol impulsar i executar un conjunt d’actuacions dirigides
a millorar les condicions dels col·lectius més vulnerables de Palma així com a facilitar la gestió i
l’activitat de les entitats socials que treballen amb aquests col·lectius.
Totes les parts coincideixen en la necessitat d’impulsar aquest Pacte per la Inclusió, però també
en la imprescindible millora de la dinàmica i funcionament del que es va signar pel període 20152019. En aquesta línia, cal recordar que la comissió de seguiment no serveix únicament per fer
el seguiment del compromís adquirit pels diferents grups polítics amb el document, sinó també
per poder fer propostes encaminades a establir millores en les vides i atenció de les persones
vulnerables i per establir vies efectives de diàleg amb les diferents forces polítiques.
Per tots els motius exposats, les parts acorden subscriure aquest segon PACTE PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL d’acord amb les següents

CLÀUSULES
Primera – Objecte
L’objecte d’aquest PACTE PER LA INCLUSIÓ SOCIAL és establir les línies d’actuació conjunta per:
a) Millorar les condicions de vida de les persones en situació o risc de pobresa i/o exclusió
social.
b) Enfortir i consolidar el treball de les entitats socials adreçades als col·lectius en risc
social.

Segona – Línies d’actuació conjunta i mesures a implementar
Per tal d’assolir aquestes línies d’actuació conjunta, les parts es comprometen a implementar
les següents mesures:
I) Mesures orientades a la inclusió social de les persones en situació o risc de pobresa i/o
exclusió Social:
o Assumir com a política transversal i com a prioritat la reducció de la pobresa i la
integració social i laboral dels grups en risc d'exclusió, garantint que les polítiques
econòmiques no generin més pobresa o més desigualtat.
o Garantir, dins el marc competencial de la institució, a tota la ciutadania la igualtat
o d’accés a drets, recursos i prestacions bàsiques a tot el municipi de Palma.
o Instar a l’Ajuntament a dur a terme les iniciatives necessàries per protegir, garantir i fer
efectiu el dret a un habitatge digne, en el marc de les seves competències.
o Implementar plans integrals de desenvolupament comunitari que permetin avançar cap a la
convivència, la interculturalitat i la plena ciutadania.
o Ampliar, consolidar i donar estabilitat als serveis i programes de formació, orientació
i inserció laboral de col·lectius vulnerables.
o Promoure l’autonomia personal de la gent gran i la seva inclusió social dintre de
l’àmbit comunitari.

II) Mesures orientades a garantir l’estabilitat i l’atenció que les entitats donen a les
persones en risc social (amb unes condicions de finançament adequades):
o Impulsar el procés de concertació de serveis socials, tal com està establert en la llei
de serveis a les persones en l’àmbit social
o En els casos on no sigui possible la concertació, substituir les convocatòries de
subvencions anuals pels procediments de subvencions pluriennals i/o contractes
programa.
o Establir una planificació de les convocatòries de subvencions, garantint que surtin en
temps i forma i mantenint bestretes efectives a l’inici dels programes subvencionats.

o Garantir que les convocatòries en l’àmbit de la inclusió social permetin unes
condicions laborals dignes dels treballadors i treballadores i la qualitat de la
intervenció.
o Promoure la contractació pública amb les entitats socials sense ànim de lucre i
empreses d’inserció, analitzant i actualitzant la Guia de clàusules socials que
garanteixin la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral i de la inserció
sociolaboral de persones amb especials dificultats.
o Promoure i garantir el compliment de tots els requisits que estableixen la llei del
tercer sector d’acció social, la llei de serveis a les persones en l’àmbit social i la llei
del voluntariat.

III) Mesures d’eficàcia i eficiència orientades a aconseguir la simplificació administrativa i a
facilitar la relació de les entitats socials i l’Administració:
o Simplificar els procediments de sol·licitud, tramitació i justificació de les
convocatòries en l’àmbit de la inclusió social.
o Mantenir els criteris establers en les convocatòries durant tot el procés, evitant
canvis en les interpretacions que puguin perjudicar les entitats.
o Unificar i homologar per a totes les administracions les autoritzacions i acreditacions
requerides a les entitats.

Tercera – Compromisos d’EAPN-IB
Dins aquest PACTE PER LA INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN-IB assumeix els següents compromisos:
-

-

Establir els mecanismes de relació i coordinació entre les diferents entitats associades
que treballen amb persones en risc d’exclusió social.
Articular unitàriament la representació i interlocució davant l’administració, de tal
manera que es puguin defensar els interessos generals dels col·lectius desafavorits
d’una manera coordinada, facilitant així l’actuació de les entitats associades.
Compartir el coneixement i l’experiència de les entitats en l’àmbit de la inclusió social.
Realitzar, anualment i de manera coordinada amb la resta de les parts, una priorització
de les mesures i accions a treballar i una avaluació sobre el grau d’aplicació del pacte.
Impulsar la governança en el disseny, desplegament i avaluació de les polítiques
adreçades a la inclusió social.
Donar visibilitat i reconèixer als avenços que es produeixin en el marc d’aquest pacte.
Assumir les funcions de secretaria de la Comissió del Pacte: convocar les reunions,
redactar les actes i gestionar i fer arribar tota la documentació que es generi o es pugui
treballar en el si de la Comissió.

Quarta – Seguiment i acompliment de les línies d’actuació conjunta
Es crearà una Comissió del Pacte, formada per un o més representants de cada una de les parts,
que tendrà les següents funcions:
-

Vetllar pel compliment de les línies d’actuació conjunta definides en la clàusula primera.
Elaborar un Pla d’Acció pel compliment de les mesures establertes en el pacte.
Prioritzar, anualment, les accions a treballar per tal d’avançar cap a la consecució de les
mesures

-

Establir indicadors o altres mecanismes que permetin fer l’avaluació conjunta del treball
desenvolupat i dels avenços que es vagin produint.

Aquesta Comissió es reunirà amb la periodicitat que acordin les parts i que s’establirà en el Pla
d’Acció. A més, es fixarà una reunió anual conjunta de les comissions dels Pactes per la Inclusió
del Parlament de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma, amb
l’objectiu d’impulsar la transversalitat necessària per assolir els objectius comuns als tres pactes.

Cinquena – Actuacions de l’Ajuntament de Palma davant el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Mallorca
En el si de la Comissió del Pacte es podran debatre les qüestions que es considerin necessàries
en la defensa del interessos dels ciutadans i ciutadanes de Palma però que són de competència
autonòmica o insular. L’Ajuntament de Palma, en el marc de les seves relacions amb el Govern
de les Illes Balears i amb el Consell de Mallorca, donarà el corresponent trasllat dels acords de
la Comissió, sempre que ho consideri adient.

Sisena - Vigència
Aquest Pacte tendrà vigència des de la seva signatura fins el final del mandat.
S’estableix la possibilitat de resolució anticipada per mutu acord de totes les parts.
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