Unitat emissora
Assumpte

Àrea de Cultura i Benestar Social – Benestar Social
Proposta de resolució de concessió definitiva referent a les
sol·licituds de subvenció presentades dintre de la Convocatòria
Pública de subvencions per a la realització d’activitats d’Interès
Social 2019-2020

Antecedents
1. Dins l’àmbit normatiu regulador de les subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, configura aquestes com una tècnica de foment de determinats
programes d’utilitat pública i d’interès general i, fins i tot, com a un procediment de
col·laboració entre l’Administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats
d’interès públic.
2. L’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma té, entre els seus objectius
d’àmbit social, la finalitat de realitzar accions d’utilitat pública amb l’objectiu de millorar la
vida i la situació de les persones o col·lectius en situació de necessitat. Dintre del seu marc
d’actuacions prioritàries en favor d’una sèrie de col·lectius socials amb majors necessitats, es
troben aquelles actuacions dirigides a crear contexts preventius.
3. Vista la conjuntura econòmica actual, les dificultats d’aquestes entitats per a aconseguir
finançament propi i insistint en que el treball que desenvolupen té una clara utilitat pública
per a la ciutadania de Palma, es considera imprescindible realitzar accions per fomentar
aquesta activitat privada de les entitats. A aquests efectes s’ha aprovat el Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022 (aprovat per la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2020) com
a base per a la instrumentalització de les corresponents convocatòries públiques de
subvencions de l’Àrea per tal de fomentar totes aquestes activitats, de conformitat amb
l’establert a l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4. El 27 de febrer de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 25
extracte de la Convocatòria Pública de subvencions per a la realització d’activitats d’Interès
Social 2019-2020. El text complet de la mateixa es va publicar posteriorment a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (publicació núm. 497160) i a la pàgina web municipal.
5. De conformitat amb el punt 7 d’aquesta Convocatòria, les entitats interessades disposaven
d’un termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de la
Convocatòria en el BOIB per a la presentació de les seves sol·licituds de subvenció en el
Registre Municipal o, en el seu cas, mitjançant la presentació per via telemàtica a la direcció
de correu electrònic interessocial@palma.es. Aquest termini va finalitzar el 5 de juny de
2020, ates el període previ de suspensió dels terminis administratius adoptat per la crisi
sanitària del COVID19.
6. Posteriorment i donant compliment al punt 9 de la Convocatòria esmentada, es va realitzar la
fase d’instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions per la Sra. Sílvia
Gordiola Llabrés, en qualitat d’instructora d’aquest procediment.
7. Realitzada la fase d’instrucció del procediment per a la concessió de subvencions, el 29 de
juny de 2020 es va emetre informe en el que s’especificava les entitats que complien els

requisits per a ser beneficiàries d’una subvenció i es van remetre les mateixes a la Comissió
Avaluadora nomenada als efectes per a la valoració tècnica de les sol·licituds.
8. El 21 de setembre de 2020 es va convocar a la Comissió Avaluadora d’aquesta Convocatòria,
la qual, després d’avaluar els expedients remesos per la instructora del procediment, va
realitzar un informe motivat en el qual es proposava la concessió o exclusió de les
subvencions corresponents, s’establia la puntuació de les activitats subvencionables i, si és el
cas, les quantitats a concedir proposades. A cada expedient consta els informes corresponents
dels membres avaluadors de la Comissió.
9. El 24 de setembre de 2020 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 8 d’octubre
de 2019) per a la presentació de les al·legacions que s’estimessin oportunes.
10. El 8 d’octubre de 2020 Cruz Roja Española va presentar en temps i forma al·legacions a la
denegació de les sol·licituds de subvenció per les activitats “Fem-ho possible” (Exp. 04/20) i
“Assentiments” (Exp. 05/20).
11. Una vegada valores les al·legacions presentades per l’entitat per la Comissió Avaluadora en
la sessió constituïda el 14 d’octubre de 2020 es realitza la present proposta motivada de
resolució de concessió definitiva de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria
esmentada.
Normativa aplicable
1. Convocatòria Pública de subvencions per a la realització d’activitats d’Interès Social 2019-2020
(publicat extracte al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 25, de 27 de febrer de 2020, i el
text complet a la Base de Dades Nacional de Subvencions – núm. publicació 497160 i a la pàgina
web municipal).
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
3. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les matèries vigents en matèria de
règim local.
4. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
5. Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de palma.
6. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i de sostenibilitat de l’Administració Local.
7. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
8. Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Subvencions de la CAIB.
9. Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 General
de Subvencions.
10. Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palma.
11. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Atesos els informes esmentats d’instrucció i de la Comissió Avaluadora de subvencions, i de
conformitat amb el punt 9 de la Convocatòria Pública de subvencions per a la realització d’activitats
d’Interès Social 2019-2020, es realitza la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.- Concedir definitivament a les entitats que a continuació es detallen les subvencions
següents, presentades dintre de la Convocatòria Pública de subvencions per a la realització d’activitats
d’Interès Social 2019-2020:
Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.1- La cobertura de necessitats bàsiques
en relació a l’alimentació.
EXP.
33/20

ENTITAT
SOL·LICITANT
Cáritas Diocesana de
Mallorca

CIF
R0700067B

NOM DE L’ACTIVITAT
CDA, Centres de Distribució
d’Aliment

PUNTUACIÓ
52

QUANTITAT
PROPOSADA
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 situació de risc social
fomentant la incorporació social.
EXP.
01/20
03/20
19/20
26/20
28/20
29/20
30/20

ENTITAT
SOL·LICITANT
Fundació Deixalles Palma
Fundación Dentistas sobre
Ruedas
Casa Religiosa de Palma
de la Congregación
Hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paúl
Treball Solidari
Espiral – Entitat
prestadora de serveis a la
joventut
Espiral – Entitat
prestadora de serveis a la
joventut
Espiral – Entitat
prestadora de serveis a la
joventut

CIF
G07255953
G16594707

NOM DE L’ACTIVITAT
Taller prelaboral “RE-NOU”
Clinica Solidaria Coloma
Vidal

53

QUANTITAT
PROPOSADA
12.000,00 €

53

15.000,00 €

PUNTUACIÓ

R0700696H

Projecte de capacitació
prelaboral per persones en risc
d’exclusió sociolaboral

65

15.000,00 €

G57040404

Capacitación prelaboral
combinada

50

9.049,00 €

G57238065

FORO Formació

54

13.910,77 €

G57238065

FORO Orientació Laboral

55

15.000,00 €

G57238065

FORO Inserció Laboral

57

15.000,00 €

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social. Mesura 2.2.Les actuacions comunitàries territorials per tal d’afavorir i generar contexts preventius.

EXP.
05/20
07/20
14/20

ENTITAT
SOL·LICITANT
Cruz Roja Española
Fundació Reial Mallorca
Médicos del Mundo

CIF
Q2866001G
G57124273
G79408852

NOM DE L’ACTIVITAT
Assentiments
Juguis on juguis, guanyes
INRED Inclusión social y

PUNTUACIÓ
50
59
60

QUANTITAT
PROPOSADA
63.294,57 €
41.824,00 €
17.487,98 €

15/20

Médicos del Mundo

G79408852

16/20

Fundació Patronat Obrer
de Sant Josep

G07794910

20/20

Casa Religiosa de Palma
de la Congregación
Hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paúl

21/20

Casa Religiosa de Palma
de la Congregación
Hermanas de la Caridad de
San Vicente de Paúl

22/20
23/20
24/20
31/20
32/20

Sdad Coop de Iniciativa
Social y Formación
Ocupacional Jovent
Associació Club d’Esplai
Jovent
Associació Club d’Esplai
Fent Camí Jovent
Espiral – Entitat
prestadora de serveis a la
joventut
Espiral – Entitat
prestadora de serveis a la
joventut

reducción de daños para
personas que se inyectan
drogas en Palma
Obrint Portes per les persones
sense llar de Palma

59

22.132,03 €

Els joves del barri

50

5.484,44 €

R0700696H

Projecte de prevenció
comunitària amb infants i pre
adolescents en risc d'exclusió
social i les seves famílies al
territori de Son Roca
2019/2020

66

80.000,00 €

R0700696H

Projecte de prevenció
comunitària per adolescents i
joves en especial risc
d'exclusió o conflicte social.

63

77.107,10 €

F07444615

Projecte Comunitari EST-1

57

62.450,77 €

G57052029

Projecte Comunitari EST-2

61

16.649,51 €

G16508293

Projecte Comunitari EST-3

59

5.969,00 €

G57238065

Obert Coll d’en Rabassa i
Molinar

57

80.000,00 €

G57238065

Obert s’Arenal i Sant Jordi

57

79.959,91 €

Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social. Mesura 2.3.El suport a les famílies en situació de risc lligada a la manca de competències i habilitats parentals.
EXP.
06/20

ENTITAT
SOL·LICITANT
Cruz Roja Española

CIF
Q2866001G

17/20

Fundació Sant Joan de
Déu SS Mallorca

G57854135

38/20

Fundación Instituto de
Reinserción Social

G64147184

NOM DE L’ACTIVITAT
Escola de criança
TeiXarxa: Espai de trobada
entres mares, pares i infants
usuaris del SAM Famílies i
famílies provinents de la
comunitat
Millorant l’autoestima: em
cuido per fer-te créixer

PUNTUACIÓ

QUANTITAT
PROPOSADA

50

9.457,84 €

51

7.104,50 €

50

9.895,08 €

Aquestes sol·licituds de subvenció s’han avaluat pels tècnics de la Comissió Avaluadora de subvencions
nomenada als efectes de conformitat amb els criteris de valoració determinats al punt 12 de la
Convocatòria. Les sol·licituds que complien els requisits per a ser valorades han estat puntuades de
forma individual per cada membre de la Comissió i la puntuació final és el resultat de la mitjana
aritmètica de cadascuna de les fulles de valoració. La mitjana aritmètica de les puntuacions s’ha
arrodonit a la baixa.

SEGON.- Desestimar les al·legacions presentades per Cruz Roja Española relatives al projecte “Fem-ho
possible” (Exp. 04/20).
TERCER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Cruz Roja Española relatives al
projecte “Assentiments” (Exp. 05/20). Una vegada estimades les al·legacions la puntuació total del
projecte augmenta a 50 punts.
QUART - Notificar a les entitats especificades anteriorment la present proposta de resolució de
concessió definitiva, 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 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 finalitzi aquest termini
o es presentin totes les acceptacions i/o renúncies de les entitats beneficiàries anteriorment especificades
en aquesta proposta, s’elevarà aquesta a la Junta de Govern per acordar la concessió definitiva de
subvencions.
Palma, 15 d’octubre de 2020

La cap de servei de Benestar Social,

com a
instructora de la Convocatòria Pública de
subvencions per a la realització d’activitats d’Interès
Social 2019-2020

Sílvia Gordiola Llabrés
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