CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A FAMÍLIES CONSISTENT EN UN AJUT ECONÒMIC DE
LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
D’ESTIU EN L’ANY 2020 EN L'ILLA DE MALLORCA, A TRAVÉS D’ENTITAT COL·LABORADORA.

1.Normativa aplicable
1. Aquesta convocatòria s’aprova en el marc del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID19.
2. Igualment li resulta d'aplicació l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca,
aprovada en sessió plenària del 23 de desembre de 2016, modificada per l’acord plenari del 14 de juny
de 2018, i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
subvencions i supletòriament, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en tot
allò que no contradigui el Decret llei abans esmentat
3. El Consell de Mallorca publicarà un extracte d’aquesta convocatòria de subvencions en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i traslladarà la informació sobre aquesta a la Base de Dades Nacional de
Subvencions que, opera com a sistema nacional de publicitat de les subvencions.
4. L’acord de concessió es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i es traslladarà la informació
sobre les subvencions concedides a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

2. Objecte i finalitat de la convocatòria
1. L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la participació en aquelles activitats esportives i de
temps lleure adreçades a infants i joves, organitzades per una persona física o jurídica, pública o
privada, amb ànim de lucre o sense, en que participen un mínim de 10 persones d’entre 3 i 16 anys,
amb la finalitat d’afavorir la participació social, la diversió, l’aprenentatge de valors, la millora de les
capacitats físiques i la salut i l’aprenentatge de la tècnica específica de diferents disciplines esportives,
en l’execució d’un projecte que té entre els seus objectius, la formació integral i la pràctica en una o
diverses activitats esportives, i que es duen a terme, com a mínim, durant 10 dies consecutius, o no
consecutius, dins un període de 14 dies naturals, independentment de si són complets o no. Aquestes
activitats es podran desenvolupar en qualsevol instal·lació esportiva, poliesportiu, gimnàs, centre docent
o altres instal·lacions a l’aire lliure.
2. La finalitat d'aquesta convocatòria consisteix en impulsar hàbits de vida saludable, apropar l’esport als
menors, fomentar els valors de l’activitat física , esportiva i de lleure i, a la vegada, garantir que cap infant
o jove quedi exclòs de realitzar aquestes activitats per motius econòmics, per trobar-se en situació de
vulnerabilitat social i/o econòmica o perquè la unitat familiar ha vist reduïts els seus ingressos per
motius de la pandèmia del COVID-19

3. Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els següents
requisits:
a) Complir amb l'article 8 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca
b) Tenir als seu càrrec nins i nines inscrits i que participin en activitats esportives i de temps

Pàgina 1 de 9

lleure d'estiu descrits a la base 2.
c) Estar empadronades en algun dels municipis de l'Illa de Mallorca
d) Trobar-se en alguns dels supòsits següents:
- En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica
- Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda
d’ocupació
- Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat
laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar
al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral
2. Només es podrà presentar una sol·licitud per nin o nina amb un màxim de 150 € mensuals.

4. Despeses subvencionables
1. Són despeses subvencionables les quotes de les inscripcions dels nins i nines en edat escolar (de 3 a
16 anys) a activitats esportives i de lleure durant la temporada d’estiu del 2020, sempre que s’ajustin a la
definició descrita al punt 2 d’aquest convocatòria.
El període subvencionable ha de coincidir amb la finalització del període escolar 2019-2020 i el
començament del període escolar 2020-2021.
2. No són despeses subvencionables:
2.1 Els campus, estades o escoles que no tenguin un contingut esportiu i de lleure.
2.2 Els campus, estades o escoles fora de l’illa de Mallorca.
3. L’import de la despeses subvencionades no pot ser superior al preu de les activitats esportives i de
lleure d'estiu.
4. No més es podrà destinar la subvenció a la inscripció a una activitat esportiva i de lleure d'estiu
mensual per nin o nina de la unitat familiar.
5. No es subvencionarà la participació en aquelles activitats inferior a 15 dies.

5. Crèdit pressupostari
Durant l’exercici pressupostari 2020, es destina la quantitat total de 1.000.000,00 € a les subvencions
objecte d’aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària 30.23199.48900

6. Naturalesa de la subvenció
Aquestes subvencions són de caràcter voluntari, eventuals, anul·lables, revocables i reintegrables en tot
moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases. A més, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat,
concurrència no competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació, i s’ha de resoldre segons aquests
criteris.
Així mateix, són compatibles amb altres ajudes o subvencions que pugui rebre la persona beneficiària
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per la mateixa activitat , sempre que el còmput total de les ajudes o subvencions rebudes no superi
l’import de la inscripció subvencionada.

7. Entitats col·laboradores
1. Aquestes subvencions es tramiten a través d’entitat col·laboradora. Les entitats locals de l'illa de
Mallorca que així ho sol·licitin seran entitats col·laboradores del Consell de Mallorca en el marc
d'aquesta convocatòria de subvencions. Actuaran en nom i per compte de l'òrgan que concedeix la
subvenció a tots els efectes relacionats amb la subvenció i lliuraran i distribuiran els fons públics a les
persones beneficiàries en funció de les necessitats detectades al seu municipi. Els termes de la
col·laboració es formalitzaran mitjançant conveni.
2. El crèdit pressupostari que gestionarà cada entitat local serà un import cert que s'ha determinat
funció del núm. d'habitants censats a l'any 2019 en el municipi respectiu, segons consta a les dades
oficials de l'Institut Nacional d'Estadística.
S’atendrà a la taula següent:

Nº HABITANTS ANY 2019
Fins a 1000 habitants ( Escorca, Estellencs, Banyalbufar, Deià, Fornalutx, Ariany)
Entre 1001 i 2000 habitants (Búger, Costitx, Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall, Santa
Eugènia, Valldemossa)
Entre 2001 i 3000 habitants (Puigpunyent, Sant Joan, Maria de la Salut, Llubí, Campanet,
Petra, Monutïri)
Entre 3001 i 4000 habitants (Sencelles, Vilafranca de Bonany, Sineu)
Entre 4001 i 5000 habitants (Selva, Consell, Bunyola, Ses Salines)
Entre 5001 i 8000 habitants (Esporles, Porreres, Alaró, Algaida, Lloseta, Muro, Santa
Maria del Camí, Artà)
Entre 8001 i 10000 habitants (Sant Llorenç des Cardasssar, Binissalem)
Entre 10001 i 15000 habitants (Campos, Andratx, Son Servera, Capdepera, Santanyí,
Santa Margalida, Sa Pobla, Sóller)
Entre 150001 i 20000 habitants (Pollença, Felanitx)
Entre 20001 i 30000 habitants (Alcúdia)
Entre 30001 i 40000 habitants (Inca, Llucmajor, Marratxí)
Més de 40001 habitants (Manacor, Calvià)
Ajuntament de Palma
Entitat Local Menor de Palmanyola

IMPORT
3.000 €
6.000 €
7.000 €
8.000 €
9.000 €
12.000 €
13.000 €
18.000 €
20.000 €
26.000 €
34.000 €
48.000 €
300.000 €
7.000 €

3. Si l'Ajuntament sol·licitant considera que no serà necessari la totalitat de l'import previst en aquesta
taula, podrà sol·licitar un import menor.
4. En el cas que després del repartiment inicial entre les entitats col·laboradores quedi un sobrant del
crèdit pressupostari, aquest podrà ser objecte de repartiment proporcional en funció de les necessitats
previstes per cada entitat col·laboradora.
5. L’import que lliuri i distribueixi l’entitat local no es considera integrant del seu patrimoni.
6. Obligacions de les entitats col·laboradores
a) Lliurar a les persones beneficiàries els fons rebuts d'acord amb els criteris establerts en les normes
reguladores de la subvenció.
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b) Verificar, si escau el compliment i efectivitat de les condicions per atorgar la subvenció o l'ajuda i
també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció.
c) Justificar l'aplicació dels fons percebuts al Consell de Mallorca, lliurar-li la justificació presentada per
les persones beneficiàries.
d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que, respecte de la gestió d'aquests fons, pugui efectuar
el Consell de Mallorca i a les del control financer que faci Intervenció General del Consell de Mallorca, el
Tribunal de Comptes o la Sindicatura de Comptes i aportar tota la documentació que li requereixin en
l'exercici d'aquestes actuacions.
7. No podran tenir la condició d’entitat col·laboradora les persones jurídiques en les quals esdevé
alguna de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell
de Mallorca.
8. Les entitats col·laboradores seran nomenades per l’òrgan que concedeix la subvenció, amb indicació
de l’import que gestionaran.

8. Procediment de concessió
Les subvencions concedides conformement a aquesta convocatòria, ho seran mitjançant el
procediment de concurrència no competitiva, de manera que seran subvencionades totes les sol·licituds
que compleixin els requisits que s’hi estableixen, i, per tant, no és necessària la comparació entre les
sol·licituds.
Les sol·licituds es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a
mesura que aquestes entrin en el registre de l’entitat col·laboradora. Si s’exhaureix el crèdit destinat a la
convocatòria abans d’acabar el termini de presentació, s’ha de suspendre la concessió de noves ajudes
mitjançant resolució que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. Import de la subvenció
1. L’import de la subvenció que tindrà el caràcter d’import cert, serà una quantia fixa en funció de la
durada de les activitats de :
- 150 € mensuals o
- 75 € quinzenals
2. Si el cost de les activitats esportives i de lleure és inferior, l’import de la subvenció es reduirà fins al
cost d’aquestes activitats .
3. L’import de la subvenció no podrà ser aïllada o conjuntament amb altres ajudes o subvencions
superior al preu de les activitats esportives i de lleure.

10. Presentació i contingut de sol·licituds de les entitats col·laboradores
1. Les sol·licituds per participar com entitat col·laboradora s’han de presentar en el termini de 7 dies
hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
2. Les sol·licituds s’han de dirigir a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, i es poden
presentar, a qualsevol terminal del Registre del Consell de Mallorca. Així mateix, també es poden
presentar als llocs que estableix l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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3. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, l’òrgan instructor ha de requerir
a l'entitat interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb la
indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha
de ser dictada en els termes que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
4. Presentar la sol·licitud per participar com entitat col·laboradora, suposa que l'entitat sol·licitant
autoritza l’òrgan que concedeix la subvenció per obtenir l’acreditació de les circumstàncies d’estar al
corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i el Consell de Mallorca i els seus
organismes dependents a través de certificats telemàtics i, en aquest cas, no cal aportar cap certificat.
Si l’entitat col·laboradora denega expressament aquesta autorització, els haurà d’aportar juntament
amb la sol·licituds.
5. Les sol·licituds de col·laboració s’han de formalitzar mitjançant les instàncies i els annexos que facilita
el Consell de Mallorca que es poden trobar a la seu electrònica del Consell de Mallorca
https://seu.conselldemallorca.net/ca.
La sol·licitud consta de la documentació següent:
5.1 Model de sol·licitud (ANNEX 1)
5.2 Fotocòpia del document nacional d’identitat del representant de l’entitat sol·licitant.
5.3 Documentació acreditativa de què la persona sol·licitant és la representant legal de l’entitat.
5.4 Memòria explicativa de les actuacions objecte de subvenció que inclogui previsions beneficiaris que
es podran acollir a la convocatòria i activitats.
5.5 Declaració formal pel representant legal de l’entitat que compleix tots els requisits per ser entitat
col·laboradora.

11. Presentació i contingut de la sol·licitud de subvenció
1. Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar des de la signatura del conveni de col·laboració amb
l’entitat col·laboradora fins el dia 10 de setembre 2020 o fins que s’exhaureixi el crèdit de la
convocatòria.
2. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de subvenció en el Registre de l’entitat
local on figuren empadronades. Així mateix, també es poden presentar als llocs que estableix a l’apartat
4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
3. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, l’entitat col·laboradora ha de
requerir la persona interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils,
amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia
que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Presentar la sol·licitud de subvenció, suposa que la persona sol·licitant autoritza l’entitat
col·laboradora i el Consell de Mallorca i els seus organismes dependents per obtenir l’acreditació de les
circumstàncies d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, el Consell de
Mallorca i els seus organismes dependents i l’Ajuntament respectiu a través de certificats telemàtics i, en
aquest cas, no cal aportar cap certificat. Si la persona sol·licitant denega expressament aquesta
autorització, els haurà d’aportar juntament amb la sol·licituds.
5. Les sol·licituds de subvenció s’han de formalitzar mitjançant les instàncies i els annexos que facilita el
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Consell de Mallorca o l’Ajuntament corresponent que es poden trobar a la seu electrònica del Consell de
Mallorca https://seu.conselldemallorca.net/ca. (i seu de l’Ajuntament)
La sol·licitud consta de la documentació següent:
5.1 Model de sol·licitud (ANNEX 2)
5.2 Fotocopia del DNI de la persona sol·licitant de la subvenció.
5.3 Certificat d’empadronament dels menors pels quals es sol·licita la subvenció.
5.4 Acreditació de les circumstàncies definides a la base 3 d):
5.4.1: En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, mitjançant informe de Serveis Socials de
l’Ajuntament respectiu.
5.4.2 :Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació,
mitjançant còpia compulsada de la targeta de demanda d’ocupació.
5.4.3: Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat
laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar
al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral, mitjançant
5.4.3.1: En el cas de situació legal de desocupació temporal, mitjançant certificat expedit per
l’entitat gestora de les prestacions.
5.4.3.2: En el cas de cessament total de l’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant
certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o òrgan competent de la
Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de declaració de cessament de l’activitat
declarada per l’interessat.
5.4.3.3: En el cas de cessament parcial de l’activitat dels treballadors per compte propi,
mitjançant l’acreditació de la reducció de la facturació en, al menys, un 75 % en relació amb la
facturació mitja del primer trimestre de l’any trimestre anterior, per qualsevol mitjà de prova
admès en dret.
5.5 Còpia compulsada del llibre de família
5.6 Inscripció dels menors a càrrec a alguna activitat Esportiva i de lleure que es duguin a terme durant
l’estiu del 2020.
5.7 Justificació de la despesa. Al tractar-se de despeses inferiors a 3.000 €, serà suficient que les
persones beneficiàries de la subvenció justifiquin les despeses de les activitats Esportives i de lleure
d’estiu mitjançant una declaració formal. No obstant, el beneficiari té l'obligació de conservar els
justificants de pagament durant 4 anys a efectes d'un possible control financer.
5.8 Certificat bancari normalitzat, que acrediti el compte corrent o la llibreta en la qual s'ha d'ingressar
l'import de la subvenció

12. Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment
1. L’òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria és el Consell Executiu del Consell de
Mallorca.
2. L’òrgan instructor del procediment és el secretari tècnic del Departament de Turisme i Esports. No
obstant, l’entitat col·laboradora desenvoluparà les actuacions relacionades en l’article 18.2 de
l’Ordenança General de subvencions del Consell de Mallorca.
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3. L’òrgan instructor formularà la proposta de concessió definitiva on detallarà la relació de beneficiaris i
l’import de la subvenció concedida.
4. L’entitat col·laboradora actua en nom i per compte del l’òrgan que concedeix la subvenció.

13. Notificació de la concessió i termini per resoldre

1. La notificació de la concessió de subvencions es practicarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de
les Illes Balears, d’acord amb el previst a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu comú de les Administracions Públiques.
2. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des de la data de
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima les persones interessades
per entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

14. Termini de justificació
Les actuacions han d’estar finalitzades el dia abans del començament del curs escolar 2020-2021, i les
entitats col·laboradores han de presentar la justificació de la subvenció concedida com a màxim fins el
30 d’octubre de 2020 a la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca.
Es poden presentar, a qualsevol terminal del Registre del Consell de Mallorca. Així mateix, també es
poden presentar als llocs que estableix l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

15. Justificació de la subvenció
1. Aquestes subvencions es concedeixen en consideració a la concurrència dels requisits següents:
- Trobar-se la persona beneficiària en alguns dels supòsits establerts a la base 3 d).
- Inscriure els menors al seu càrrec en activitat Esportiva i de lleure durant l’estiu del 2020.
Per aquest motiu, no requereix cap altra justificació per part de la persona beneficiària que l’acreditació
d’aquests requisits abans de la concessió de la subvenció, sense perjudici dels controls que es puguin
establir per verificar-ne l’existència.
2. Les entitats col·laboradores tenen l’obligació de justificar, davant l’òrgan que concedeix la subvenció,
l’aplicació dels fons percebuts i el compliment de la resta de condicions imposades a la finalitat que ha
servit de fonament a la concessió de la subvenció, en els termes que s’indicaran al conveni de
col·laboració.
16. Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives
que li són d’aplicació i, en concret, en l’article 9 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell
Insular de Mallorca.
Són obligacions de les entitats beneficiàries:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, exercir l’activitat o adoptar el comportament que
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fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar, davant l’entitat col·laboradora, que compleix els requisits i les condicions, i també que
ha fet l’activitat i ha complit la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció
c)

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan que concedeix la
subvenció i qualsevol altra de comprovació i control financer que poden dur a terme els òrgans
de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li
requereixin en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'entitat col·laboradora si s’han obtingut altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos que financen les activitats subvencionades. S’ha de comunicar tan aviat com se sàpiga
i, en tot cas, abans de justificar com s’han aplicat els fons concedits.
e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució, que està al corrent del compliment de les
obligacions tributàries amb l’Estat i amb el Consell Insular de Mallorca i els organismes
autònoms que en depenen, i de les obligacions amb la Seguretat Social.
f)

Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona
beneficiària, així com tots els estats comptables i els registres específics exigits en la
convocatòria de les subvencions, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de
comprovació i control.

g)

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveu l’article 56 de l’Ordenança General de
Subvencions del Consell Insular de Mallorca.

17. Pagament de la subvenció
1. Es bestraurà el 100% de l’import assignat a cada entitat col·laboradora una vegada s’hagi signat el
conveni de col·laboració, com a finançament necessari per a poder dur a terme l’objecte de la
subvenció, en els termes prevists als articles 50 i 52 de l’Ordenança de subvencions del Consell de
Mallorca amb càrrec de les aplicacions pressupostàries per l’exercici del 2020, sense que el beneficiari
hagi de constituir aval o garantia.

18. Reintegrament de la subvenció
1. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica l'obligació de tornar les
quantitats percebudes.
2.. Si, després d'haver cobrat la subvenció, una comprovació o un control financer per part dels serveis
de l'Administració posa de manifest la falta de pagament, total o parcial, de les despeses justificades per
part del beneficiari, s'ha d'exigir el reintegrament, respecte del qual s'aplicarà el principi de
proporcionalitat. A tal efecte, es considera reintegrable la subvenció en proporció amb les despeses
impagades.
3. L’òrgan que concedeix la subvenció és competent per exigir de la persona beneficiària el
reintegrament de subvencions mitjançant la resolució del procediment regulat a l'article 57 de
l'Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca.

Pàgina 8 de 9

19. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria
Si per circumstàncies sobrevingudes d'interès públic i general, el Consell de Mallorca no pot dur
endavant la tramitació d’aquesta convocatòria, l'òrgan que la va aprovar l'ha de deixar sense efectes
previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor.

20. Recursos
Contra l’acord que aprova aquesta convocatòria així com contra l’acord de concessió que se’n derivi, que
no posen fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes,
comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord. El recurs es pot interposar formalment
davant aquest Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és
l’òrgan competent per resoldre’l.
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs
d’alçada.
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació
de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense límit de temps.
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ COM ENTITAT COL·LABORADORA EN LA GESTIÓ I LLIURAMENT
DE FONS PÚBLICS DERIVATS DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A
FAMÍLIES CONSISTENT EN UN AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES DERIVADES DE LA
INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE D’ESTIU EN L’ANY 2020
EN L'ILLA DE MALLORCA
Dades de l’entitat sol·licitant
Entitat:
NIF:
Adreça electrònica efectes de notificacions:
Carrer/plaça :
Núm.
Localitat:
Codi postal:
Telèfon persona de contacte:
Fax:
Correu electrònic de contacte:

Dades de la persona representant legal de l’entitat sol·licitant
Nom i llinatges:
NIF / NIE / Passaport:
Correu electrònic de contacte:
Represent a l’entitat sol·licitant en
concepte de:

En nom de l’entitat que represent sol·licit participar com entitat col·laboradora en la gestió i
lliurament de fons públics derivats de la convocatòria de subvencions destinades a famílies
consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a
activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’illa de Mallorca.
I sol·licit ______________________________________ €
Declaracions: (Marcar amb una creu en cas afirmatiu)
□ En nom de l’entitat a la qual represent DECLAR que no incorre en cap de les prohibicions per a ser beneficiaria de
subvencions que es recullen en l’art. 8 de l’Ordenança General de subvencions del Consell de Mallorca i que
compleix tots els requisits per ser entitat col·laboradora.
□ Que l’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l´AEAT i el Consell de Mallorca i els seus
organismes dependents, així com de les obligacions amb la TGSS.
□ En nom de l'entitat la qual represent DECLAR que l’entitat no és deutora per resolució de procedència de
reintegrament al qual fa referència l'article 48.4 l'OGS.
Documentació a aportar:
□ Fotocòpia del document nacional d’identitat del representant de l’entitat sol·licitant.
□ Documentació acreditativa de què la persona sol·licitant és la representant legal de l’entitat.
□ Memòria explicativa de les actuacions objecte de subvenció que inclogui previsions beneficiaris que es podran
acollir a la convocatòria i activitats.

Lloc, data i firma de la persona que ostenti la representació de l’entitat local sol·licitant

DIRECCIÓ INSULAR D’ESPORTS (Poliesportiu Sant Ferran. Camí de ca l’Ardiaca. 07010 Palma)
DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS
CONSELL DE MALLORCA
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SOL∙LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADES A FAMÍLIES CONSISTENT EN UN AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES
DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE TEMPS LLEURE D’ESTIU EN L’ANY
2020 EN MALLORCA
DADES DE LA PERSONA SOL∙LICITANT
Nom i llinatges

DNI

Adreça

C.P

Adreça
electrònica per
notificacions

Població

Telèfon

SOL∙LICIT SUBVENCIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DEL MEU FILL/FILLA O MENOR AL MEU CÀRREC

Nom i llinates

Data de naixement

DNI (si disposa)

Activitat :

quinzenal Quinzena:___________________________

mensual Mesos:____________________ ___________

SOL∙LICIT SUBVENCIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DEL MEU FILL/FILLA O MENOR AL MEU CÀRREC

Nom i llinates

Data de naixement

DNI (si disposa)

Activitat :

quinzenal Quinzena:___________________________

mensual Mesos:____________________ ___________

SOL∙LICIT SUBVENCIÓ PER LA INSCRIPCIÓ DEL MEU FILL/FILLA O MENOR AL MEU CÀRREC

Nom i llinates

Data de naixement

DNI (si disposa)

Activitat :

quinzenal Quinzena:___________________________

AJUNTAMENT DE ........

mensual Mesos:____________________ ___________

Annex 2

DECLARACIONS (Marcau amb una creu en cas afirmatiu)
DECLAR que no incorre en cap de les prohibicions que es recullen en l´art. 8 de l'Ordenança de Subvencions del Consell de
Mallorca.
DECLAR que em trob al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'AEAT
DECLAR que em trob al corrent de les seves obligacions tributàries amb la TGSS
DECLAR em trob al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms
dependents i amb l’entitat col∙laboradora
DECLAR que no som deutor/a per resolució de procedència de reintegrament al qual fa referència l'article 48.4 l'OGS.

Juntament amb el document de sol∙licitud s´adjunta la documentació següent:
Fotocòpia DNI del sol∙licitant
Fotocòpia del Llibre de família
Certificats d’empadronament
Documentació acreditativa que el sol∙licitant es troba en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica
Documentació acreditativa que el sol∙licitant es troba en situació de desocupació
Documentació acreditativa que el sol∙licitant s’ha vist afectat per un ERTO o cessament total o parcial de l’activitat

Documentació acreditativa de la inscripció del campus, estada o escola esportiva
Certificat bancari.

Així mateix, DECLAR, baix la meva responsabilitat, que el cost d’aquesta activitat lúdico esportiva és de ___________________________________________________________________________________________________€ mensuals per nin/nina
Així mateix, DECLAR, baix la meva responsabilitat, que per dur a terme aquesta activitat
No he rebut ni sol·licitat cap altre tipus d’ajuda o subvenció pel mateix concepte.
He rebut o sol·licitat a l’entitat__________________________________________________________________________________________
un asubvenció de ___________________________ € pel mateix concepte.

DENEG expressament el consentiment perquè l´òrgan instructor demani els certificats d´estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas que es marqui aquesta casella o declaració, s’ ha de presentar els certificats abans
esmentats en el moment que es requereixi per l´òrgan instructor.

_____________________, a __________________ de 2020

Nom i signatura

AJUNTAMENT DE ........

Annex 3
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE
.................................... QUE REGIRÀ LA GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A FAMÍLIES
CONSISTENT EN UN AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS
NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE D’ESTIU EN L’ANY 2020 EN L'ILLA DE
MALLORCA
Palma, ___ de _______ de __________

REUNITS

D’una banda, el Sr. Andreu Serra Martínez, conseller executiu del Departament de Turisme i
Esports del Consell de Mallorca, nomenat per Decret de Presidència de data 8 de juliol de
2019, pel qual es disposa els nomenaments dels membres del Consell Executiu (BOIB núm.
92 de 9 de juliol de 2019), que actua en nom i representació del Consell de Mallorca en virtut
de l'article 39.2 i) i 39.3 de l'acord plenari de dia 12 d'abril de 2018, pel qual s'aprova del
Reglament orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 89 de 19 de juliol de 2018).
I d’altra part el Sr./Sra. _________, batle/batlessa president/presidenta de l’Ajuntament de
____________________.
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i
MANIFESTEN
1. Que la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’Esport de les Illes Balears atribueix als conseller
insulars el col·laborar dins del seu àmbit territorial amb la resta d’administracions i entitats pel
bon desenvolupament de l’esport base.

2. Que el Decret ‘Organització del Consell de Mallorca de data 9 de desembre de 2019 (BOIB
núm.167 de 12 de desembre) modificat pel Decret de data 6 de març de 2020 (BOIB núm. 29
de 7 de març) atribueix al Departament de Turisme i Esports desplegar una oferta general i
específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats
esportives, així com fomentar i promoure les activats esportives.

3. Que degut a la situació generada per la crisi sanitària del COVID-19 i dins el marc del Pla
Mallorca Reacciona, el Consell de Mallorca ha impulsat una convocatòria de subvencions amb
l’objectiu de facilitar la participació dels nins i nines en les activitats esportives i de lleure d’estiu
durant la temporada 2020, especialment d’aquells que es troben en situació de vulnerabilitat
social i/o econòmica i aquells altres en què els ingressos de la unitat familiar s'han vist afectats
per la pandèmia del COVID 19.
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4. Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia ............... de
.................................... de .........................., va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a
ajuntaments i entitats locals menors consistent en un ajut econòmic de les despeses
derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any
2020 , així com el model del conveni regulador de l’ajuda.

5. Que en el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de
........................................................................... és entitat col·laborada del Consell de Mallorca en la
gestió, lliurament i distribució dels fons públics a les persones beneficiàries .

6. Que els articles 11, 12 i 13 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca
regula la figura de l’entitat col·laboradora i preveu que els termes de la col·laboració s’han de
formalitzar mitjançant un conveni de col·laboració

7. Que l’Ajuntament de ........................., mitjançant acord de dia ......de................. de .........................
va aprovar el text d’aquest conveni.
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat legal i subscriuen el
present conveni de col·laboració amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- NORMATIVA APLICABLE
1. Aquestes subvencions es gestionen en el marc del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
2. Igualment li resulta d'aplicació l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca,
aprovada en sessió plenària del 23 de desembre de 2016, modificada per l’acord plenari del
14 de juny de 2018, i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de subvencions i supletòriament, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, en tot allò que no contradigui el Decret llei abans esmentat

Segona.- OBJECTE
Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions, el
lliurament dels fons públics a les persones beneficiaris i la justificació de les despeses
derivades les subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les
despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu
en l’any 2020 en l'illa de Mallorca.

Tercera. FINALITAT
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L’Ajuntament de....................és entitat col·laboradora del Consell de Mallorca en el marc de la
present convocatòria de subvencions i actua en el seu nom a tots els efectes relacionats amb
la gestió, tramitació, distribució i lliurament dels fons públics per un import de .......... € que en
cap cas, serà part integrant del seu patrimoni.
A més, declara, de manera responsable, no incorre en cap de les prohibicions que estableix
l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca i que compleix amb
els requisits per ser entitat col·laboradora

Quarta.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE ............................
L'Ajuntament de ...................., es compromet a dur a terme les actuacions :
a) Informar a les famílies vulnerables detectades pels Serveis Socials de l’Ajuntament
respectiu, d’aquesta convocatòria de subvencions, i proporcionar-les tota la documentació
necessària.
b) Donar difusió d’aquesta convocatòria de subvencions dins l’àmbit territorial del seu terme
municipal amb l’objectiu que puguin arribar al major nombre de nins i nines possibles. A
aquests efectes, i com a mínim, publicarà a la seu electrònica de l’ajuntament la present
convocatòria de subvencions i el model de sol·licitud.
c) Recepcionar les sol·licituds de subvenció presentades, examinar-les, i comprovar que
reuneixen els requisits per accedir-hi. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la
convocatòria, ha de requerir a la persona interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i
improrrogable de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha
desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que
preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
d) Fer la distribució de l’import de la subvenció entre les persones que reuneixen els requisits,
de conformitat amb els criteris següents:
1. L’import de la subvenció que tindrà el caràcter d’import cert, serà una quantia fixa
en funció de la durada de les activitats de :
- 150 € mensuals o
- 75 € quinzenals
2. Si el cost de les activitats esportives i de lleure és inferior, l’import de la subvenció
es reduirà fins al cost d’aquestes activitats .
3. L’import de la subvenció no podrà ser aïllada o conjuntament amb altres ajudes o
subvencions superior al preu de les activitats esportives i de lleure.
4. Cada nin o nina només podrà rebre una ajuda per activitats esportives i de lleure
per mes amb un màxim de 150 €

3

Annex 3
e) Lliurar els fons a les persones beneficiàries. L’import de la subvenció es bestraurà a favor de
la persona beneficiària sense que hagi de presentar aval o garantia.
f) Emetre l’informe en el que consti que, de la informació en el seu poder, es desprèn que les
persones beneficiàries compleixin tots els requisits per accedir-hi i efectuar mensualment la
corresponent proposta de resolució perquè l’aprovi l’òrgan competent del Consell Insular.
g) Remetre mensualment al Consell de Mallorca la documentació justificativa de la realització
dels pagaments, que inclogui data de pagament, tercers beneficiaris i NIF, en format
compatible als efectes de la publicació en la Base de Dades Nacional de Subvencions.
h) Comunicar al Consell de Mallorca si s’ha exhaurit el crèdit de la convocatòria assignat, per
tal que es dugui a terme la publicació en el BOIB. Una vegada s’exhaureixi el crèdit de la
convocatòria, no s’admetran més sol·licituds de subvenció.
i) Lliurar al Consell de Mallorca tota la informació que li sigui requerida en relació a l’execució
d’aquesta subvenció.
j) Retornar al Consell de Mallorca l’import que resulti de la diferència entre els fons abonats a
l’Ajuntament i el total concedit a les persones beneficiàries, si arribat el començament del curs
escolar 2020-2021 no s’han repartit tots els fons.
k) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer que pugui dur a
terme el Consell de Mallorca, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes.
l) Fer ús de la llengua catalana quan faci publicitat de les actuacions derivades d’aquesta
subvenció.
m) Fer constar el suport del Consell de Mallorca en tota la documentació generada en el marc
de les actuacions derivades d’aquestes subvencions. En concret, en els cartells, fulletons,
anuncis i altres elements de difusió per donar-les a conèixer.
n) Donar compliment a la normativa estatal i comunitària de protecció de dades de caràcter
personal. L’ajuntament, en qualitat d’encarregat del tractament podrà tractar les dades
personals relatives a la gestió d’aquesta convocatòria. De conformitat amb el que estableix la
Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals, tractarà
les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i no les aplicarà o
utilitzarà amb finalitat diferent a la prevista en aquest conveni ni els comunicarà a terceres
persones. A més, és compromet a garantir la confidencialitat de les dades a què tingui accés
com a resultat de la tramitació de les ajudes i a utilitzar-les només amb aquesta finalitat.

Cinquena.- OBLIGACIONS DEL CONSELL DE MALLORCA
El Consell de Mallorca es compromet a atorgar una quantitat econòmica de ..................... € amb
càrrec a la partida pressupostària 30.23199.48900, per fer front a les actuacions derivades
d’aquest conveni.
Aquest import es bestraurà en la seva totalitat una vegada signat el present conveni, com a
finançament necessari per a poder dur a terme l’objecte de la subvenció.

Sisena.- ÀMBIT TERRITORIAL
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L’àmbit territorial de les actuacions d’aquest conveni és el corresponent al municipi de
..........................................
Setena.- ÀMBIT TEMPORAL
L’àmbit temporal de les actuacions és el comprès entre la finalització del període escolar 20192020 i el començament del 2020-2021.

Vuitena.-JUSTIFICACIÓ

1. Les actuacions han d’estar finalitzades el dia abans del començament del curs escolar 20202021.
2. L’Ajuntament de ......................... ha de justificar mensualment el lliurament dels fons
percebuts en virtut d’aquest conveni davant la Direcció Insular d’Esports. En tot cas, la
justificació final s’ha de lliurar fins el 30 d’octubre de 2020, mitjançant la presentació de la
documentació següent:
a.

Certificació emesa pel secretari de la corporació on consti:
 la corresponent proposta de resolució perquè l’aprovi l’òrgan competent del
Consell Insular.
 que, de la informació en el seu poder, es desprèn que les persones
beneficiàries compleixin tots els requisits per accedir-hi.
 que els fons percebuts han estat destinats a la finalitat per a la qual foren
concedits, amb indicació de tercers beneficiaris, NIF, activitats esportives i de
temps lleure subvencionades, nins i nines subvencionats, imports i
percentatges sobre el cost de les activitats.
 la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que
obra en poder de l'entitat local en els termes establerts en la convocatòria
 el compliment per part de les persones beneficiàries dels requisits de l’article 8
de l’Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca en els termes
prevists a la convocatòria.

b. Certificació emesa per la Intervenció de la corporació on consti la relació de pagaments
efectuats amb indicació de tercers beneficiaris, NIF, activitats subvencionades, nins i
nines subvencionats i imports.

3. Aquestes subvencions es concedeixen en consideració a la concurrència d’una determinada
situació en la persona perceptora, de tal manera que no requereix cap altra justificació per
part de la persona beneficiària més enllà de l’acreditació dels requisits per accedir-hi, que ja
s’han acreditat prèviament en la sol·licitud mitjançant declaració responsable.

Novena.- REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS
1. Si, després d'haver cobrat la subvenció, una comprovació o un control financer per part dels
serveis de l'Administració posa de manifest la falta de pagament, total o parcial, de les
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despeses justificades per part del beneficiari, s'ha d'exigir el reintegrament, respecte del qual
s'aplicarà el principi de proporcionalitat. A tal efecte, es considera reintegrable la subvenció en
proporció amb les despeses impagades.

2. L’òrgan que concedeix la subvenció és competent per exigir de la persona beneficiària el
reintegrament de subvencions mitjançant la resolució del procediment regulat a l'article 57 de
l'Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca.
3. En tot cas, l’Ajuntament de .................. està obligat a retornar al Consell de Mallorca l’import
que resulti de la diferència entre els fons abonats a l’Ajuntament i el total concedit a les
persones beneficiàries, si arribat el començament del curs escolar 2020-2021 no s’han
repartit tots els fons.

Desena.- Mesures de garantia
Al tractar-se d’administracions públiques , no es preveuen mesures de garantia a constituir a
favor de l’òrgan que concedeix la subvenció.

Onzena.- VIGÈNCIA
Aquest començarà la seva vigència al moment de la seva signatura i conveni finalitzarà en
acabar les actuacions subvencionades i una vegada justificades les actuacions en els termes
d'aquest conveni i realitzats, si s'escau, els reintegraments de la subvenció per part de
l'Ajuntament de .............................................
En tot allò no previst en aquest conveni en referència al funcionament i a l’execució de la
convocatòria s’estarà al que disposa la convocatòria de subvencions

Dotzena.- JURISDICCIÓ COMPETENT
Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin
suscitar derivats de l’aplicació d’aquest conveni, els òrgans de l’odre jurisdiccional contenciós
administratiu de Palma.

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la
data abans expressats.

Per part del Consell de Mallorca
El conseller executiu de Turisme
i Esports

Per part de l’Ajuntament

Andreu Serra Martínez
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SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS
DADES PERCEPTOR:
N.I.F. PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
ADREÇA

LOCALITAT
TELÈFON

C.POSTAL
FAX

DADES BANCÀRIES:
ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL
IBAN

PROVÍNCIA

BANC

OFICINA

BIC
COMPTE NÚM

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al c/c o a la
llibreta oberta a nom meu.

Palma, a
CERTIFICAT DE CONFORMITAT
DE L’ENTITAT BANCÀRIA
Aquestes dades coincideixen amb les
que consten en aquesta oficina.
El/La director/a - El /La delegat /da

El/La perceptor/a

Signat: ..........................
(Segell de l’Entitat Bancària)
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen en
fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del
Departament d’Hisenda i Funció Pública de la Corporació

