
 

 
Antecedents  
 
El 30 de gener de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 14, extracte de 
la Convocatòria Pública de subvencions per a la realització de projectes d’Interès Social 2017-2018. El 
text complet de la mateixa es va publicar el mateix dia a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicació núm. 383.521) i a la pàgina web municipal. 
 
Realitzada la fase d’instrucció del procediment per a la concessió de subvencions el 28 de març de 2018, 
es va emetre informe tècnic en el que s’especificava les entitats que complien els requisits per a ser 
possible beneficiària de subvenció i que, per tant, podien ser valorades per la Comissió Avaluadora 
d’aquesta Convocatòria.  
 
El 23 d’abril de 2018 es va convocar la Comissió Avaluadora d’aquestes Convocatòries, la qual, després 
d’avaluar els expedients que varen ser remesos per la instructora del procediment, va realitzar un 
informe motivat en el qual s’establia la puntuació de les activitat subvencionables i, si és el cas, les 
quantitats a concedir a proposades.  
 
El 26 d’abril de 2018 es va publicar a la pàgina web municipal la resolució de concessió i desestimació 
provisional de les sol·licituds d’aquesta convocatòria. Aquesta resolució atorgava a les entitats 
sol·licitants un termini de 10 dies hàbils (fins al 11 de maig de 2018) per a la presentació d’al·legacions. 
 
Durant aquest termini Associació Amiticia va presentar al·legacions en relació a les sol·licituds de 
subvenció per les activitats “Escuelas Estacionales”, “Ocio Esplai” i “Entre tod@s”. 
 
Un cop resoltes les al·legacions presentades mitjançant informe de la Instrucció d’aquest procediment i 
de la Comissió Avaluadora de Subvencions per aquesta Convocatòria, es realitza la present proposta 
motivada de resolució de concessió definitiva de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria 
esmentada, en virtut de l’informe de la instructora de la Convocatòria de 18 de juny de 2018. 
 
Normativa aplicable 
 

1. Convocatòria Pública de subvencions per a la realització d’activitats d’Interès Social 2017-2018 
(publicat extracte al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 14, de 30 de gener de 2018, i el text 
complet a la BDNS – núm. 383.521 i a la pàgina web municipal). 

2. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
3. Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
4. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
5. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, text refòs de les matèries vigents en matèria de 

règim local. 
6. Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. 
7. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de 

Subvencions de la CAEB. 
8. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
9. Ordenança general reguladora de la Concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palma. 

Unitat emissora Àrea de Benestar i Drets Socials 
Assumpte Proposta de resolució de concessió definitiva en relació a les 

sol·licituds de subvenció presentades dintre de la Convocatòria 
Pública per a la realització d’activitats d’Interès Social 2017-2018  



 
10. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 
 

Atès els informes esmentats  d’instrucció i de la Comissió Avaluadora de subvencions, i de conformitat 
amb el punt 8 de la Convocatòria Pública de Subvencions per a la realització d’activitats d’Interès Social 
2017-2018, es realitza la següent  

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Concedir definitivament una subvenció, dintre de la Convocatòria Pública de subvencions 
per a la realització d’activitats d’Interès Social 2017-2018, a les entitats sol·licitants que a continuació es 
detallen: 
Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.1- La cobertura de les necessitats 
bàsiques en relació a l’alimentació. 

 
ENTITAT 
SOL·LICITANT CIF NOM DE L’ACTIVITAT PUNTUACIÓ 

QUANTITAT 
PROPOSADA 

Cáritas Diocesana de 
Mallorca 
 R0700067B CDA Centres de Distribució d'Aliments 51 15.000,00 € 

 
Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.  Mesura 2.1.- 
La detecció, prevenció i intervenció, conjunta amb altres serveis i entitats, en situacions de risc 
social fomentant la incorporació social. 

 
ENTITAT 
SOL·LICITANT CIF NOM DE L’ACTIVITAT PUNTUACIÓ 

QUANTITAT 
PROPOSADA 

Dentistas sobre ruedas 
 R0700067B Clínica solidaria Coloma Vidal 66 15.000,00 € 

Espiral  G57238065 Inserció i treball amb suport 63 15.000,00 € 

Fundació Deixalles G07255953 Taller prelaboral JOC DE FEINA1 61 7.692,00 € 

Fundació Deixalles G07255953 Taller prelaboral JOC DE FEINA2 61 7.308,00 € 

Espiral G57238065 
Orientació laboral; tallers pre-laborals i 
espais supervisats 57 15.000,00 € 

AMADIP Esment 
Fundació G07065709 

Actividades de nivelación para el acceso 
a programas de formación dual 54 15.000,00 € 

Cáritas Diocesana de 
Mallorca R0700067B Taller de recuperació de juguetes 52 15.000,00 € 

C.S.E Col·legi Sant 
Vicenç de Paül G07655251 Escola i Club Sant Vicenç de Paül 50 3.236,00 € 

 
Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.  Mesura 2.3.- 
La prevenció de l’abandonament escolar i el retorn al sistema educatiu/formatiu. 

ENTITAT 
SOL·LICITANT CIF NOM DE L’ACTIVITAT PUNTUACIÓ 

QUANTITAT 
PROPOSADA 

Fundació Projecte 
Jove 
 G07803570 

Tallers de capacitació per a la prevenció 
i detecció d’addicions i socioaddicions 
dirigit a entitats socials 52 1.801,06 € 

 



 
Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.  Mesura 2.4.- 
El suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats parentals. 

 
ENTITAT 
SOL·LICITANT CIF NOM DE L’ACTIVITAT PUNTUACIÓ 

QUANTITAT 
PROPOSADA 

Fundació Sant Joan de 
Déu – SS Mallorca G57854135 

Espai Família: Espai de trobada entre 
mares, pares i infants usuaris del SAM 
FAMÍLIES i famílies provinents de la 
comunitat 67 13.694,08 € 

Creu Roja Espanyola a 
les Illes Balears Q2866001G Espais familiars 55 7.771,44 € 

Creu Roja Espanyola a 
les Illes Balears Q2866001G Escola de criança 55 7.721,44 € 

 
Eix 3: La promoció de les capacitats per l’autonomia personal. Mesura 3.1. Les capacitats 
d’autonomia i la inserció, en la vida quotidiana, als recursos normalitzats, territorials i de ciutat 
de les persones amb discapacitat. 

 
ENTITAT 
SOL·LICITANT CIF NOM DE L’ACTIVITAT PUNTUACIÓ 

QUANTITAT 
PROPOSADA 

Associació de 
persones sordes de 
Mallorca G07089188 

Difusió d’activitats municipals per 
persones sordes 60 14.400,00 € 

ALCER Illes Balears G07094865 Atenció Psicosocial 58 5.000,00 € 

Creu Roja Espanyola a 
les Illes Balears Q2866001G 

Servei d’accesibilitat al medi natural per 
a persones amb discapacitat 52 5.298,08 € 

 

*Aquestes sol·licituds de subvenció s’han avaluat de conformitat amb els criteris de valoració determinats al punt 11 de la 

Convocatòria reguladora. 

 
SEGON.- Notificar a les entitats especificades en el punt anterior de la present proposta de resolució, 
mitjançant la publicació de la mateixa a la pàgina web de l’Ajuntament de Palma. A partir de l’endemà 
d’aquesta publicació, s’obrirà un termini de 10 dies per a que les entitats esmentades presentin 
l’acceptació o renúncia de la subvenció concedida definitivament.; si en aquest termini no presenten cap 
de les mateixes s’entendrà acceptada automàticament. Una vegada es compleixi el tràmit de la 
presentació de les acceptacions de les subvencions concedides per part de les entitats beneficiàries 
especificades en la present proposta de resolució, s’elevarà aquesta a la Junta de Govern per a acordar la 
concessió definitiva de subvencions. 

 
 

Palma, 2 de juliol de 2018 
 
La cap del Servei de l’Àrea de Benestar i Drets Socials  
com a instructora del procediment per a la concessió de subvencions 
d’Interès Social 2017-2018 
 
 
 
 
 
Sílvia Gordiola Llabrés 
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