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DECRET D’APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA PARTICIPACIÓ SOLIDÀRIA EN LA
CAMPANYA DE REGALS PELS NINS I NINES DE LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT DEL MUNICIPI DE CALVIÀ
L’Ajuntament de Calvià en motiu de les festes de Nadal, vol crear un ambient nadalenc, solidari i
festiu, creant un espai que canalitzi l’esperit solidari de la ciutadania, fomentant l’associacionisme i la
col·laboració pública i privada al municipi, fent arribar a tots els nins i nines de les famílies en situació
de vulnerabilitat de Calvià un regal per al dia dels Reis.
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És competència dels municipis fomentar la participació de la ciutadania, el teixit associatiu i el
voluntariat social en la prevenció i la resolució dels problemes en matèria de serveis socials, en virtut
del que estableix l’article 38.1. m) de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears.
Entre els objectius de les polítiques de serveis socials i els principis rectors dels serveis socials,
establerts als articles 3 i 4 de la mateixa Llei, es troben: millorar la qualitat de vida i promoure la
normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural, educativa i de
salut de totes les persones; fomentar la cohesió social i la solidaritat; fomentar la solidaritat entre els
diferents col·lectius de persones, la col·laboració del voluntariat i el teixit associatiu en el
desenvolupament d'iniciatives que afavoreixin la cohesió social.
Així mateix, és competència dels municipis assumir la responsabilitat més immediata sobre el
benestar dels nins, nines i adolescents i la promoció de totes les accions que afavoreixin el
desenvolupament de la comunitat local i, molt especialment, dels seus membres més joves, i
procurar garantir-los l'exercici dels seus drets, oferint-los la protecció adequada i exercint una acció
preventiva eficaç mitjançant programes específics, en virtut del que estableix l'article 75.1.a) de la Llei
9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.
Considerant adequat i conforme la proposta, la Tinenta de batle de Cohesió Social, Igualtat,
Comunicació i Policia Local, per Decret de Batlia de 19 de juny de 2019, resol:
Únic.- Aprovar les bases per a la participació solidària en la campanya de regals pels nins i nines de
les famílies en situació de vulnerabilitat del municipi de Calvià en català i castellà:
BASES PER A LA PARTICIPACIÓ SOLIDÀRIA EN LA CAMPANYA DE REGALS PELS NINS I
NINES DE LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT DEL MUNICIPI DE CALVIÀ
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1. OBJECTIUS
●

Afavorir la igualtat d’oportunitats pel gaudi infantil de les festes de Nadal.

●

Crear un espai que canalitzi la solidaritat de la ciutadania del municipi de Calvià durant
les festes de Nadal.

●

Crear un ambient nadalenc, solidari i festiu al municipi de Calvià.

●

Fomentar la participació de les entitats i la col·laboració pública i privada.

2. PROCEDIMENT
El procediment dissenyat es basa en la solidaritat i el compromís social dels veïns i de les
veïnes del municipi de Calvià perquè tots els nins i les nines tinguin la il·lusió de tenir un regal
aquestes festes.
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Les associacions del municipi ja siguin veïnals, de pares i mares, esportives o de qualsevol
altre tipus, que es comprometin a col·laborar amb aquesta iniciativa aportaran un espai, com
a punt de recollida dels regals, i persones voluntàries per poder dur a bon port la iniciativa.
Les persones patrocinadores podran elegir entre les cartes publicades, a les quals se’ls
haurà assignat un número de referència per a poder mantenir l’anonimat de les famílies.
Un cop seleccionada la carta i confirmat el patrocini, la persona es compromet a entregar el
regal, ja embolicat, indicant el número de referència, a un dels punts d’entrega que s’indiqui.
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Les persones adultes responsables (pares, mares, tutors o tutores legals) recolliran els regals
en el lloc i el dia que els hi sigui indicat.

3. PARTICIPACIÓ

◦ Com a demandant de joguines
Les famílies en situació de vulnerabilitat de Calvià, és a dir, aquelles que no puguin fer
front als regals, que vulguin publicar una carta als Reis Mags dels seus fills, filles o de les
persones menors d’edat que tinguin a càrrec, perquè sigui apadrinada de forma solidària
i poder tenir un regal el dia de Reis gràcies a la col·laboració solidària de la ciutadania,
han de seguir les següents passes:

▪ Els nins i les nines hauran d’escriure una carta als Reis Mags.
▪ La persona adulta haurà de fotografiar la carta i enviar-la a l’Ajuntament a través
d’una de les següents vies:

●

Enviant la foto al correu electrònic a calviasolidaria@calvia.com

●

Enviant la foto al whatsapp +34 680 785 632

●

Tant al correu electrònic com al whatsapp s’haurà d’indicar el nom del nin o de la
nina, el nom complet de la persona adulta responsable, l’adreça, la localitat i el
número de telèfon per poder contactar en cas de necessitat.

▪ La data màxima de recepció de les cartes dels nins i nines serà dia 20 de desembre.
▪ Les cartes es publicaran a través del Facebook de l’Ajuntament de forma anònima.
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◦ Com a persona que apadrina una carta
Qualsevol persona que vulgui col·laborar de forma solidària, perquè cap nin o nina del
municipi de Calvià es quedi sense regal el dia dels Reis Mags, podrà apadrinar una o
més cartes de les que s'han publicat. Per fer-ho haurà de seguir les següents passes:
▪

Contactar amb l’Ajuntament, principalment a través del whatsapp +34 680 785 632
creat per a aquesta campanya solidària, o a través del correu electrònic
calviasolidaria@calvia.com, indicant:
●

El número de referència de la carta patrocinada.

●

El nom complet de la persona patrocinadora, i el número de telèfon per poder
contactar en cas de necessitat.

●

La zona en què dipositarà el regal apadrinat.
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4. INDICACIONS PER A L’ADQUISICIÓ DELS REGALS.
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La persona que apadrina o patrocina el regal es compromet a:
●

Complir el compromís adquirit a l’hora de patrocinar, apadrinar o elegir una carta.

●

El regal ha de ser nou, a estrenar.

●

L’import destinat a cada carta apadrinada ha de ser d’un màxim de 30 €.

●

Els regals evitaran en la mesura de les possibilitats els rols sexistes i mantindran
l’esperit del que el nin o la nina ha escrit, intentant que el regal sigui el més semblant
possible al desig expressat a la carta, sense importar el gènere del o de la menor.

5. DATA MÀXIMA D’ENTREGA.

◦ La data màxima d’entrega serà dia 29 de desembre.
◦ Les persones patrocinadores que aquest dia no hagin entregat el paquet, seran
contactades per tal d’assegurar que farà entrega del regal que contenia la carta que va
apadrinar.

◦ Un cop contactades, si no es pogués assegurar que la persona patrocinadora compleixi
amb el compromís adquirit, la carta tornarà a ser disponible per tal que el nin o la nina no
es quedin sense el regal.

6. LLOCS DE RECOLLIDA.
Els llocs de recollida i d’entrega seran els espais que les associacions i entitats, que
col·laborin amb aquesta iniciativa, aportin. Es donarà més informació dels llocs disponibles
per entregar els paquets a l'apadrinar les cartes.

7. CLÀUSULA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
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◦

Deure d'informació en el tractament de les dades personals:
Segons el previst en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades
(RGPD) s'informa que les dades de les persones participants (persones beneficiàries
i persones que actuen com a patrocinadores) en la iniciativa regulada per les
presents bases, seran tractats per l'Ajuntament de Calvià que actua com a
Responsable del Tractament amb la finalitat de gestionar i controlar el correcte
desenvolupament de la iniciativa.
La base de licitud del tractament és l'article 6.1.a) de l'RGPD: consentiment de les
persones al sol·licitar voluntàriament la participació en la present convocatòria i
l'article 6.1.b) de l'RGPD: acceptació de les presents bases al participar en la
convocatòria.
Les dades personals seran tractades i es conservaran durant el temps necessari per
complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles
responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les
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dades.
No estan previstes comunicacions de dades a tercers, excepte l'existència d'una
obligació legal. En cas d'utilitzar WhatsApp com a mitjà per remetre la seva sol·licitud
a l'Ajuntament es produirà una transferència internacional a l'entitat WhatsApp (EUA),
podrà trobar més informació a l'apartat següent.
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Les persones afectades podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, així
com altres drets previstos en la vigent normativa de protecció de dades, quan siguin
procedents, davant l'Ajuntament de Calvià - carrer de Julià Bujosa Sans, batle, 1
(Calvià) Illes Balears o mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament
(www.calvia.com).
Si considera que els seus drets a la protecció de les seves dades personals han estat
vulnerats o no han estat degudament atesos, pot posar-se en contacte amb el
delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Calvià (dpd@calvia.com) que
atendrà la seva petició en el termini màxim de dos mesos. Aquest recurs és previ i
potestatiu, podent, si ho considera oportú, presentar reclamació directament davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o bé esperar a la resposta del Delegat de
Protecció de Dades. La reclamació davant l'AEPD pot presentar-la a la seva seu
electrònica (sedeagpd.gob.es) o a l'adreça postal: Agència Espanyola de Protecció
de Dades - C / Jorge Juan, 6- 28001 Madrid.
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◦

Transferència Internacional de dades
L'Ajuntament adverteix expressament que la utilització de WhatsApp com a mitjà per
participar suposa una transferència internacional de dades personals fora de la Unió
Europea a països que no tenen la protecció que atorga la normativa europea a les
dades personals (RGPD). L'ús de WhatsApp està subjecte a les Condicions de
Servei i Condicions de Privacitat disponibles a: www.whatsapp.com/legal, que pot
comportar l'existència de cessions a tercers que no estiguin avalades per normes
europees tant a entitats públiques o privades i poden fer-se, fins i tot, un ús comercial
de les mateixes, per la qual cosa els seus drets en matèria de protecció de dades no
estan assegurats, desconeixent altres finalitats. És per aquest motiu es recomana
preferentment l'ús del correu electrònic com a mitjà per posar-se en contacte amb
l'Ajuntament i participar en aquesta iniciativa. No obstant això, l'Ajuntament ha
considerat la incorporació del WhatsApp com a mitjà de comunicació de forma
excepcional donat l'estat d'alarma i la impossibilitat d'establir altres mitjans perquè les
persones beneficiàries i participants puguin comunicar-se amb l'entitat local. Per
l'anteriorment indicat, les persones afectades que facin servir WhatsApp per
comunicar-se amb l'Ajuntament queden informades, consentint la transferència
internacional de les seves dades i assumint els riscos descrits.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present iniciativa suposa el coneixement i l'acceptació íntegra de les
presents bases. L'Ajuntament de Calvià queda facultat per resoldre qualsevol contingència
no prevista en les bases.
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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA EN LA CAMPAÑA DE REGALOS PARA LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE
CALVIÀ
1. OBJETIVOS.
●
●
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●
●

Favorecer la igualdad de oportunidades para el disfrute infantil de las fiestas de Navidad.
Crear un espacio que canalice la solidaridad de la ciudadanía en el municipio de Calvià
durante las fiestas de Navidad.
Crear un ambiente navideño, solidario y festivo en el municipio de Calvià.
Fomentar la participación de las entidades y la colaboración pública y privada.

2. PROCEDIMIENTO.
El procedimiento diseñado se basa en la solidaridad y el compromiso social de los vecinos y
vecinas del municipio de Calvià para que todos los niños y las niñas tengan la ilusión de
tener un regalo estas fiestas.
Las asociaciones del municipio ya sean vecinales, de padres y madres, deportivas o de
cualquier otro tipo, que se comprometan a colaborar con esta iniciativa aportarán un espacio,
como punto de recogida de regalos, y personas voluntarias para poder llevar a buen puerto la
iniciativa.
Las personas patrocinadoras podrán elegir entre las cartas publicadas, a las cuales se les
habrá asignado un número de referencia para poder mantener el anonimato de las familias.
Una vez seleccionada la carta y confirmado el patrocinio, la persona se compromete a
entregar el regalo, ya envuelto, indicando el número de referencia, en uno de los puntos de
entrega que se le indique.
Las personas adultas responsables (padre, madre, tutor o tutora legal) recogerán los regalos
en la fecha y lugar que se les indique.

3. PARTICIPACIÓN.
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● Como demandantes de juguetes
Las familias en situación de vulnerabilidad de Calvià, es decir, aquellas que no puedan hacer
frente a los regalos, que quieran publicar una carta a los Reyes Magos de sus hijos, hijas o
de las personas menores de edad que tengan a su cargo, para que sea apadrinada de forma
solidaria y poder tener un regalo el día de Reyes, gracias a la colaboración solidaria de la
ciudadanía, tienen que seguir los siguientes pasos:
▪

Los niños y niñas deberán escribir una carta a los Reyes Magos.

▪

La persona adulta tendrá que fotografiar la carta y enviarla al Ajuntament a través de
una de las siguientes vías:

●

Enviando la foto al correo electrónico calviasolidaria@calvia.com

●

Enviando la foto al whatsapp +34 680 785 632

●

Tanto en el correo electrónico como en el whatsapp se deberá indicar el nombre
del niño o de la niña, el nombre completo de la persona adulta responsable, la
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dirección, la localidad y el número de teléfono para poder contactar en caso de
necesidad.
▪

La fecha máxima para la recepción de las cartas de los niños y niñas será día 20 de
diciembre.

▪

Las cartas se publicarán a través del Facebook del Ajuntament de forma anónima.

● Como persona que apadrina una carta
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Cualquier persona que quiera colaborar de forma solidaria, para que ningún niño o niña del
municipio de Calvià se quede sin regalo el día de Reyes, podrá apadrinar una o más cartas
de las que se hayan publicado. Para hacerlo tendrá que seguir los siguientes pasos:

▪

Contactar con el Ayuntamiento, principalmente a través del whatsapp +34 680 785
632 creado para esta campaña solidaria, o a través del correo electrónico
calviasolidaria@calvia.com, indicando:
●

El número de referencia de la carta patrocinada.

●

El nombre completo de la persona patrocinadora, y el número de teléfono para
poder contactar en caso de necesidad.

●

La zona en la que depositará el regalo apadrinado.

4. INDICACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS REGALOS.
La persona que apadrina o patrocina los regalos se compromete a:
●

Cumplir el compromiso adquirido a la hora de patrocinar, apadrinar o elegir una carta.

●

El regalo tiene que ser nuevo, a estrenar.

●

El importe destinado a cada carta apadrinada tiene que ser de un máximo de 30 €.

●

Los regalos evitarán en la medida de las posibilidades los roles sexistas y mantendrán el
espíritu de lo que el niño o la niña ha escrito, intentando que el regalo sea lo más
parecido posible al deseo expresado en la carta, sin importar el género del o de la menor.

5. FECHA MÁXIMA DE ENTREGA
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◦ La fecha máxima de entrega será el día 29 de diciembre.
◦ Las personas patrocinadoras que este día no hayan entregado el paquete, serán
contactadas para asegurar que harán entrega del regalo que contenía la carta que
apadrinaron.

◦ Una vez contactadas, si no se pudiera asegurar que la persona patrocinadora cumpla
con el compromiso adquirido, la carta volverá a quedar disponible para que el niño o la
niña no se quede sin el regalo.
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6. LUGARES DE RECOGIDA O ENTREGA.
Los lugares de recogida y de entrega serán los espacios que las asociaciones y entidades,
que colaboren con esta iniciativa, aporten. Se dará más información de los lugares
disponibles para entregar los paquetes al apadrinar las cartas.

7. CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
◦

Deber de información en el tratamiento de los datos personales:
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Según lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos
(RGPD) se informa que los datos de las personas participantes (personas beneficiarias y
personas que actúan como patrocinadoras) en la iniciativa regulada por las presentes
bases, serán tratados por el Ajuntament de Calvià que actúa como Responsable del
Tratamiento con la finalidad de gestionar y controlar el correcto desarrollo de la iniciativa.
La base de licitud del tratamiento es el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento de las
personas al solicitar voluntariamente la participación en la presente convocatoria y el
artículo 6.1.b) del RGPD: aceptación de las presentes bases al participar en la
convocatoria.
Los datos personales serán tratados y se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos.
No están previstas comunicaciones de datos a terceros, salvo la existencia de una
obligación legal. En caso de utilizar WhatsApp como medio para remitir su solicitud al
Ajuntament se producirá una transferencia internacional a la entidad WhatsApp
(EE.UU.), podrá encontrar más información en el apartado siguiente.
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Las personas afectadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección
de datos, cuando procedan, ante el Ajuntament de Calvià – C/ Julià Bujosa Sans, batle,
1 (Calvià) Illes Balears o a través de la Sede Electrónica del Ajuntament
(www.calvia.com).
Si considera que sus derechos en la protección de sus datos personales han sido
vulnerados o no han sido debidamente atendidos, puede ponerse en contacto con el
Delegado de Protección de Datos del Ajuntament de Calvià (dpd@calvia.com) que
atenderá a su petición en el plazo máximo de dos meses. Este recurso es previo y
potestativo, pudiendo, si lo considera oportuno, presentar reclamación directamente ante
la Agencia Española de Protección de Datos o bien esperar a la respuesta del Delegado
de Protección de Datos. La reclamación ante la AEPD puede presentarla en su sede
electrónica (sedeagpd.gob.es) o en la dirección postal: Agencia Española de Protección
de Datos - C/Jorge Juan, 6- 28001 Madrid.
◦

Transferencia Internacional de datos
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El Ajuntament advierte expresamente que la utilización de WhatsApp como medio para
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participar supone una transferencia internacional de datos personales fuera de la Unión
Europea a países que carecen de la protección que otorga la normativa europea a los
datos personales (RGPD). El uso de WhatsApp está sujeto a las Condiciones del
Servicio y Condiciones de Privacidad disponibles en: www.whatsapp.com/legal, que
puede conllevar la existencia de cesiones a terceros que no se encuentren avaladas por
normas europeas tanto a entidades públicas o privadas pudiendo hacerse, incluso, un
uso comercial de las mismas, por lo cual sus derechos en materia de protección de
datos no están asegurados, desconociendo otras finalidades. Es por este motivo se
recomienda preferentemente el uso del correo electrónico como medio para ponerse en
contacto con el Ajuntament y participar en esta iniciativa.
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No obstante, el Ajuntament ha considerado la incorporación del WhatsApp como medio
de comunicación de forma excepcional dado el estado de alarma y la imposibilidad de
establecer otros medios para que las personas beneficiarias y participantes puedan
comunicarse con la entidad local. Por lo anteriormente indicado, las personas afectadas
que utilicen WhatsApp para comunicarse con el Ajuntament quedan informadas,
consintiendo la transferencia internacional de sus datos y asumiendo los riesgos
descritos.
8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
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La participación en la presente iniciativa supone el conocimiento y la aceptación íntegra de
las presentes bases. El Ajuntament de Calvià queda facultado para resolver cualquier
contingencia no prevista en las bases.

La Cap de Servei d'Intervenció Social i Gent
Gran

La Directora General de Desenvolpament
Social, Infància i Gent Gran

Empar Santacreu Oliver

Cristina Gamundí Massagué

Conforme, elevi's a Decret
A Calvià,
La Tinenta de Batle de Cohesió Social, Igualtat,
Comunicació i Policia Local,
(Per Decret de Batlia de data 17 de juny de 2019),

Natividad Francés Gárate

