
Document firmat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV: 
13066027022674710333 en https://seu.llucmajor.org

Referència: 2020/7615E
Assumpte: Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Llucmajor i la Fundació ASPAS
Interessat: FUNDACIO DE PARES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA   
Representant: Sr. Cayetano Martí Mora  
SECRETARIA (SRJ) 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR I LA FUNDACIÓ 
ASPAS 

D’una banda el Sr. Éric Jareño Cifuentes, batle de l’Ajuntament de Llucmajor, amb CIF 
P0703100 H, i amb domicili social a la plaça d’Espanya, 12, actuant en nom i representació 
de la corporació, assistit de la Sra. Silvia Mayol Gómez, secretària accidental de la 
corporació, en les seves funcions de fedatària pública, en compliment de l’art. 3.2, apartat i) 
del RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

I d’altra banda el Sr. Cayetano Martí Mora amb DNI núm. 42991010P, com a president de la 
Fundació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva (en endavant, la Fundació), amb 
CIF G07071921 i amb seu al c/ Ramón Nadal núm. 4, de Palma, C.P. 07010. 

Ambdues parts es reconeixen capacitat suficient per subscriure el present conveni de 
col·laboració, i a tal fi 

E X P O S E N

I. Aspas és una Fundació sense ànim de lucre que té la finalitat de promoure la 
integració plena, a tots els nivells de les persones amb discapacitat auditiva en la 
societat, defensant els seus drets inspirats en els principis constitucionals de llibertat 
i igualtat. 

Els serveis que presta són: 
-Servei d’atenció integral i promoció de l’autonomia, que es concreta en: Servei de 
logopèdia en centres ASPAS, servei de formació, servei de suport a l’aprenentatge, 
servei d’orientació i inserció sociolaboral, servei d’atenció a famílies, servei 
d’atenció social i servei d’atenció psicològica.
-Servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca.
-Servei de logopèdia en centres educatius.

II. La Fundació col·labora amb l’Àrea de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de 
Llucmajor portant a terme les següents actuacions:
-Derivació de les persones que tinguin discapacitat auditiva i que vulguin iniciar un 
procés d’orientació formatiu-laboral o bé un procés d’inserció.
-Informació, treball conjunt i coordinació en l’atenció de persones ateses en els dos 
serveis.

III. La Fundació oferirà una atenció propera i accessible a les persones que presentin 
una discapacitat auditiva beneficiàries del projecte «Processos d’acompanyament a 
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l’ocupació per a persones amb discapacitat auditiva» que siguin residents al municipi 
de Llucmajor.

IV. La Fundació no disposa a Llucmajor de dependències per dur a terme les accions a 
desenvolupar dins el marc del projecte assenyalat en el punt anterior, el qual és 
d’interès general per als veïns de Llucmajor.

En virtut d’aquests antecedents, ambdues parts formalitzen el present conveni de 
col·laboració d’acord amb les següents

C L À U S U L E S

Primera. Objecte

L’Ajuntament autoritza a la Fundació per utilitzar les instal·lacions municipals situades:

- C/ Monges, núm. 6 de Llucmajor.
- C/ Mª Antònia Salvà núm. 50, de S’Arenal de Llucmajor. 

Per tal de dur a terme les accions desenvolupades en el marc del projecte «Processos 
d’acompanyament a l’ocupació per a persones amb discapacitat auditiva», i concretament 
l’atenció dels habitants d’aquest municipi beneficiaris d’aquest projecte.

Segona. Condicions d’ús
Prèviament, es contactarà amb la suficient antelació amb el personal de l’Àrea de Formació i 
Ocupació de l’Ajuntament de Llucmajor per tal de preveure la concreta disponibilitat de 
l’espai, i concertar-ne l’ús, que s’haurà de fer seguint les indicacions del personal de 
l’Ajuntament. 

Tercera. Assegurança
Les activitats que es duguin a terme en les instal·lacions municipals assignades quedaran 
cobertes per la pòlissa de responsabilitat civil de l’Ajuntament, tota vegada que es tracta 
d’activitats anàlogues a les dutes a terme per l’Àrea de Formació i Ocupació.

Quarta. Coordinació 
Ambdues parts hauran de mantenir una col·laboració de forma activa i facilitar la 
comunicació entre els/les professionals de l’Àrea de Formació i Ocupació  de l’Ajuntament 
de Llucmajor i els/les de la Fundació, a fi d’afavorir la inserció social i laboral de les persones 
ateses.

Cinquena. Vigència.
El present conveni tindrà una vigència de quatre anys a comptar des de la seva signatura.

En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en el paràgraf anterior, les 
parts firmants del Conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per a un període 
de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 

Sisena. Extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni, al marge de la finalització del període de vigència:
⁃El mutu acord entre les parts.
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⁃L’incompliment de les obligacions assumides per les parts. 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, juntament amb  la  
secretària accidental de la Corporació.

Firma Electrónica ALCALDE/SA

Firmat electrònicament per:

Eric Jareño Cifuentes

06/11/2020.12:39:08
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