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Acta de la sessió de la Comissió Avaluadora de subvencions en relació a la Convocatòria Pública de Subvencions per a 

la realització d’activitats d’Interès Social 2021-2023 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 1 

Caràcter: Ordinària 

Dia: 12 de juliol de 2022 

Horari: de les 12:00 h a les 14:30 h 

Lloc: Serveis Centrals Benestar Social – Sala Mallorca. Edifici Avingudes  
(Av. de Gabriel Alomar, 18- 1r) 

 

Assistents: 
 

President: Jaume Payeras Vives, director tècnic de Benestar Social.  

 

Vocals: 

 

- Mateu Crespí Perelló, cap de secció de Benestar Social. 

- Isabel Cortada Marin, cap de secció de Benestar Social. 

- Catalina Juan Garau, cap de secció de Benestar Social. 
- Joana Maria Andreu Gillen, cap de sector de Benestar Social. 

 

Secretària: Pilar Perelló Muñoz, cap de servei de Benestar Social. 

 

Altres assistents:  

 

- Sergio Toral Albin, TAG de Benestar Social. 

 
Ordre del dia:  
 

1. Constitució de la Comissió Avaluadora de subvencions. 
2. Valoració final de les sol·licituds de subvenció presentades. 
3. Examen distribució pressupostària de les subvencions concedides. 
4. Torn obert de paraules. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Constitució de la Comissió Avaluadora de subvencions 
 
El president obre la sessió i es procedeix a constituir la Comissió Avaluadora de subvencions de la Convocatòria per a la 
realització d’activitats d’Interès Social per als anys 2021 a 2023.  
 
Amb anterioritat a la celebració d’aquesta sessió es va procedir, mitjançant el Decret núm. 11904, de 29 de juny de 2022, de 

l’Ajuntament de Palma, al nomenament dels membres titulars i suplents que han de conformar la Comissió Avaluadora de 

subvencions, de conformitat amb les estipulacions fixades al punt novè de la Convocatòria reguladora. Els esmentats 

membres varen ser convocats, en temps i forma, per a la present sessió de la Comissió.  

 

Vist que no hi hagut cap incidència, i que compareixen tots els membres titulars nomenats per l’esmentat Decret, la Comissió 

queda constituïda definitivament pels següents membres:  

 

- El Sr. Jaume Payeras Vives, director tècnic de Benestar Social, en qualitat de president de la Comissió. 
- El Sr. Mateu Crespí Perelló, cap de secció de Prestacions Socials, com a vocal. 

- La Sra. Isabel Cortada Marín, cap de secció d’Atenció Comunitària i Infància, com a vocal. 

- La Sra. Catalina Juan Garau, cap de secció de l’equip de Planificació i Suport, com a vocal. 

- La Sra. Joana Maria Andreu Guillen, cap de sector del CMSS de Nord, com a vocal. 

- La Sra. Pilar Perelló Muñoz, cap del Servei de Benestar Social, com a secretària, amb paraula però sense dret a vot. 
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2. Valoració final de les sol·licituds de subvenció presentades. 

 
A continuació el TAG de Benestar Social, el Sr. Sergio Toral, pren la paraula per fer una breu exposició dels antecedents en 
la tramitació administrativa de la convocatòria.  
 
En primer lloc es fa constar que la Convocatòria, una vegada aprovada per la Junta de Govern Local, es va publicar 
inicialment en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 22 de març de 2022. De conformitat amb l’establert al punt setè de la 
Convocatòria, amb aquesta publicació s’establia un termini de 15 dies hàbils comptadors des del dia següent de la publicació 
en el BOIB per a que les entitats interessades poguessin presentar les seves sol·licituds de subvenció. Les activitats 
subvencionables s’havien d’ajustar en tot cas a les mesures 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 i 3.1 del Pla Estratègic de subvencions de 
Benestar Social 2022-2024, aprovat per Acord de Junta de Govern Local en sessió de 23 de febrer de 2022.  
 
Una vegada que va finalitzar el termini de presentació, i en els termes establerts en el punt novè de la Convocatòria, l’òrgan 
instructor va procedir a l’ordenació de la documentació presentada i es va constatar la presentació de les següents 42 
sol·licituds de subvenció per part de 28 entitats socials: 
 
 
Exp. Entitat sol·licitant Activitat Eix Import sol·licitat 2022 Import sol·licitat 2023 

01/22 
Delegación de la Fundación 
Hadas Stiftung 

Menjador per a infants i 
famílies en risc d'exclusió social 

1.1 8.806,86 € 9.607,48 € 

02/22 
Fundació Sant Joan de Déu 
Serveis Socials Mallorca 

TeiXarxa: Espai de trobada per 
Mares, Pares i Infants usuaris 
del SAM Famílies i famílies 
provinents de la comunitat 

2.3 10.288,00 € 10.360,00 € 

03/22 
Fundación Solidaridad 
Amaranta 

Activitats d'ús compartit 
d'habitatges per col·lectius 
vulnerables 

1.2 9.090,92 € 10.909,08 € 

04/22 
Asociación Gaocalo Nueva 
Esperanza (AGANUE) 

Catering social 1.1 12.000,00 € 12.000,00 € 

05/22 
Asociación Gaocalo Nueva 
Esperanza (AGANUE) 

Digitalització: Igualtat 
d'oportunitats 

2.1 12.000,00 € 12.000,00 € 

06/22 
Fundación Asprom en 
constitución 

Activitats d'acompanyament, 
suport i capacitació en la vida 
diària i utilització dels serveis 
públics en l'àmbit municipal de 
Palma 

3.1 10.776,00 € 11.720,00 € 

07/22 
Asociación para la salud 
mental Gira-sol 

Servei d'activitats comunitàries 3.1 14.347,37 € 15.000,00 € 

08/22 
Instituto de trabajo social y 
de servicios sociales 
(INTRESS) 

Viure en companyia 1.2 10.000,00 € 10.000,00 € 

09/22 
Fundació d’ajuda integral a 
les persones – Monti-sion 
Solidària 

Aliments no peribles 2022-23 1.1 7.000,00 € 8.000,00 € 

10/22 Fundació Reial Mallorca 
 
Juguis on juguis, guanyes! 
 

2.2 15.000,00 € 15.000,00 € 

11/22 Fundació Reial Mallorca 
 
Junts som millors! 
 

2.2 15.000,00 € 15.000,00 € 

12/22 Cruz Roja Española 
 
Escola de criança 
 

2.3 13.520,00 € 13.520,00 € 

13/22 Cruz Roja Española 
Baixem al carrer (Servei de 
Salva Escales) 

3.1 11.760,00 € 11.760,00 € 

14/22 
AAVV Bons Aires - 
Arxiduc 

Distribució d'aliments a 
famílies en risc d'exclusió 
social. Manteniment de les 
cambres de congelació i de fred 
d'aliments i dels locals 
corresponents en el seu 
emmagatzematge 

1.1 13.572,52 € 13.572,52 € 

15/22 
Hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paul. Naum 
Proyecto Socio-Educativo 

Son Roca Activa 2.1 15.000,00 € 15.000,00 € 

16/22 
Hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paul. Naum 
Proyecto Socio-Educativo 

Som roques - Projecte de suport 
a les famílies en situació de risc 
lligada a la manca de 
competències i habilitats 
marentals / parentals 

2.3 15.000,00 € 15.000,00 € 
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17/22 Ejército de Salvación 
Comedor social para persones 
sin hogar 

1.1 0,00 € 15.000,00 € 

18/22 
Institución Nazaret Palma 
de Mallorca 

Espai solidari 2.1 11.250,00 € 3.750,00 € 

19/22 Fundació Deixalles 
 
Taller prelaboral joc de feina 
 

2.1 15.000,00 € 15.000,00 € 

20/22 
Fundación Diagrama – 
Intervención Psicosocial 

Programa de intervención 
socioeducativa para menores 
entre 12 y 17 años 

2.2 0,00 € 13.994,25 € 

21/22 
Fundación Dentistas sobre 
Ruedas 

Clinica dental solidaria Coloma 
Vidal 

2.1 15.000,00 € 15.000,00 € 

22/22 

Fundació Pia Autonoma 
Institut Pere Tarres 
d’Educació en l’Esplai 
(Fundació Pere Tarrés) 

Activitat per donar suport a la 
tasca educativa i socialitzadora 
dels pares vers els seus fills 

2.3 4.860,00 € 15.000,00 € 

23/22 

Sociedad Cooperativa de 
Iniciativa Social y 
Formación Ocupacional 
Jovent 

Centre de distribució aliments 1.1 5.800,00 € 8.900,00 € 

24/22 

Sociedad Cooperativa de 
Iniciativa Social y 
Formación Ocupacional 
Jovent 

Espai familiar Jovent 2.3 0,00 € 8.026,65 € 

25/22 
Espiral – Entitat prestadora 
de serveis a la joventut 

Programa FORO - orientació 
laboral 

2.1 15.000,00 € 15.000,00 € 

26/22 
Espiral – Entitat prestadora 
de serveis a la joventut 

Programa FORO - formació 2.1 15.000,00 € 15.000,00 € 

27/22 
Espiral – Entitat prestadora 
de serveis a la joventut 

Programa FORO - insercio i 
intermediació laboral 

2.1 15.000,00 € 15.000,00 € 

28/22 
Club d’Esplai Fent Camí 
Jovent 

Activitats socioeducatives i 
d'incorporació social (Projecte 
Comunitari EST-3) 

2.2 13.100,00 € 13.600,00 € 

29/22 
Club d’Esplai Fent Camí 
Jovent 

Es Racó 2.2 0,00 € 14.700,00 € 

30/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

CDA 1.1 15.000,00 € 15.000,00 € 

31/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

Taller de recuperació de 
juguetes 

2.1 15.000,00 € 15.000,00 € 

32/22 Fundació Projecte Jove 
 
Escola de Suport Familiar 
 

2.3 7.284,50 € 9.715,50 € 

33/22 Fundació Projecte Jove 
Educar en valors i prevenir 
addicions 

2.1 3.238,40 € 9.715,20 € 

34/22 Club d’Esplai Jovent 
 
Projecte compartim 
 

2.2 15.000,00 € 15.000,00 € 

35/22 Club d’Esplai Jovent 
 
Projecte Espai obert 
 

2.2 10.400,00 € 15.000,00 € 

36/22 Club d’Esplai Jovent 
Projecte feim poble, treballam 
en xarxa 

2.2 10.560,00 € 13.040,00 € 

37/22 Médicos del mundo 
INRED Inclusió social i 
reducció de danys per persones 
que s'injecten drogues a Palma 

2.2 15.000,00 € 15.000,00 € 

38/22 Médicos del mundo 
Obrint Portes per les persones 
sense llar de Palma 

2.2 15.000,00 € 15.000,00 € 

39/22 Fundación Mallorca Integra 
 
Mou-te! 
 

2.2 3.468,16 € 15.000,00 € 

40/22 
Fundación Instituto de 
Reinserción Social 

Digitalment 2.1 5.144,78 € 9.807,19 € 

41/22 
Fundación Instituto de 
Reinserción Social 

Oci al barri 2.2 12.367,60 € 12.786,79 € 

42/22 
Fundación Instituto de 
Reinserción Social 

Casal en família: Creixem junts 2.3 14.954,28 € 14.729,91 € 

 
TOTAL: 

 
445.589,39 € 

 
541.214,57 € 
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Una vegada realitzada l’ordenació dels expedients l’instructora del procediment va procedir a la preavaluació de les 
sol·licituds esmentades determinant les sol·licituds que complien els requisits administratius per a ser beneficiàries d’una 
subvenció. Després d’examinar les sol·licituds de subvenció i que les entitats esmenessin, en temps i forma, les deficiències 
requerides, l’Instructora del procediment va emetre informe d’1 de juliol de 2022 en el qual es fan constar les sol·licituds de 
subvenció que es considera que compleixen els requisits administratius per a ser valorades, així com es proposa l’inadmissió 
administrativa d’una sèrie de subvencions que presenten defectes no esmenables.  
 
Així, en termes generals es proposa l’inadmissió administrativa de les següents sol·licituds de subvenció pels motius que 
s’exposen a continuació: 
 

- L’entitat no està donada d’alta com organització associada de repartiment autoritzada per a participar en el programa 
d’ajuda alimentària a les persones més desfavorides – P.O FEAD 2014/2020 (punt 6M de la Convocatòria) ni es 
trobava en tràmits d’inscripció a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 

 
Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom de l’activitat Eix 

01/22 
Delegación de la Fundación 

Hadas Stiftung 
W0371446F 

Menjador per a infants i famílies 

en risc d’exclusió social 
1.1 

 
- L’entitat presenta les seves sol·licituds fora del termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació 

de l’extracte al Butlletí Oficial de les Illes Balears (punt 7 de la Convocatòria). Més concretament l’entitat presenta 
les seves sol·licituds el 13 d’abril de 2022 quan el termini finalitzava el dia anterior: 

 
Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom de l’activitat Eix 

40/22 
Fundación Instituto de 

Reinserción Social 
G64147184 Digitalment 2.1 

41/22 
Fundación Instituto de 

Reinserción Social 
G64147184 Oci al barri 2.2 

42/22 
Fundación Instituto de 

Reinserción Social 
G64147184 Casal en familia: Creixem junts 2.3 

 
En relació a la resta de sol·licituds de subvenció presentades l’Instructora del procediment va considerar que complien en 
termes generals els requisits administratius per a ser valorades per la Comissió i va acordar la remissió dels expedients als 
membres que havien de conformar la Comissió.  
 
No obstant això, en l’informe s’exposava que hi havia una sèrie de sol·licituds que si bé s’havien d’admetre provisionalment 
tenien una sèrie de deficiències que, si bé no resultaven un motiu d’exclusió en aquell moment processal, si que condicionava 
l’exclusió administrativa si no eren resoltes amb anterioritat a la proposta de concessió de la subvenció. Aquestes eren les 
següents: 
 

- Les entitats no es troben inscrites en el registre RMEC (punt 6L de la Convocatòria) però es trobaven en tràmits 
d’inscripció a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 

 
Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom de l’activitat Eix 

09/22* 

Fundació d’ajuda integral a 

les persones – Monti-sion 

Solidària 

G57999963 Aliments no peribles 2022-2023 1.1 

17/22* Ejército de salvación R1500021I 
Comedor social para personas 

sin hogar 
1.1 

 
* Aquestes entitats també presenten deutes amb l’Ajuntament de Palma segons el certificat emès pel Departament de 
Recaptació. 
 

- L’entitat no es troba al corrent en les seves obligacions amb l’Agència Tributària (punt 6D de la Convocatòria).  
 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom de l’activitat Eix 

04/22* 
Asociación Gaocalo Nueva 

Esperanza (AGANUE) 
G16672800 Càtering social 1.1 

05/22* 
Asociación Gaocalo Nueva 

Esperanza (AGANUE) 
G16672800 

Digitalització: Igualtat 

d’oportunitats 
2.1 

 
* Aquestes entitats també presenten deutes amb l’Ajuntament de Palma segons el certificat emès pel Departament de 
Recaptació. 
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- L’entitat presenta deutes amb l’Ajuntament de Palma, de conformitat amb el certificat emès pel Departament de 

Recaptació (punt 6E de la Convocatòria): 
 
 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom de l’activitat Eix 

20/22 
Fundación Diagrama – 

Intervención Psicosocial 
G73038457 

Programa de intervención 

socioeducativa para menores 

entre 12 y 17 años 

2.2 

 
 
Una vegada exposat pel Sr. Sergio Toral els antecedents abans esmentats, el president de la Comissió pren la paraula i 
informa que, per tal d’agilitzar la tramitació de la concessió de les subvencions, els expedients remesos per l’instructora varen 
ser traslladats a tècnics especialitzats de l’Àrea. Aquests tècnics a la seva vegada varen emetre amb anterioritat a la present 
sessió un informe proposta a la Comissió per a cada expedient subvencionable amb la puntuació que entenien se’ls havia 
d’atorgar seguint els criteris de puntuació fixats en el punt 13è de la Convocatòria, així com les sol·licituds que es 
considerava s’havien d’excloure des d’un nivell tècnic, bé perquè no assolien la puntuació mínima requerida en l’apartat 
primer (40 punts) o bé perquè es tractava d’activitats no subvencionables perquè ja eren prestades per la Regidoria de 
Benestar Social.  
 
Pel que fa a les sol·licituds excloses administrativament, els membres de la Comissió acorden l’exclusió definitiva de les 
mateixes pel no compliment dels requisits administratius fixats a la Convocatòria.  
 
Després d’un estudi dels corresponents informes, els membres de la Comissió donen la seva conformitat a les propostes 
realitzades pels tècnics de l’Àrea. D’aquesta manera, una vegada efectuades les revisions corresponents i prenent en 
consideració les propostes efectuades pels tècnics de l’Àrea, els membres de la Comissió procedeixen a atorgar la seva 
valoració a les sol·licituds de subvenció que varen ser remeses per l’Instructora del procediment de la forma següent: 
 
Exp. Entitat sol·licitant Activitat Eix Puntuació  Valoració final 

02/22 
Fundació Sant Joan de Déu 
Serveis Socials Mallorca 

TeiXarxa: Espai de trobada per 
Mares, Pares i Infants usuaris 
del SAM Famílies i famílies 
provinents de la comunitat 

2.3 72 punts S’acorda concedir la subvenció. 

03/22 
Fundación Solidaridad 
Amaranta 

Activitats d'ús compartit 
d'habitatges per col·lectius 
vulnerables 

1.2 93 punts S’acorda concedir la subvenció. 

04/22 
Asociación Gaocalo Nueva 
Esperanza (AGANUE) 

Catering social 1.1 38 punts 
Es desestima tècnicament la sol·licitud 
per què no arriba a la puntuació mínima 
de l’apartat 1 (40 punts). 

05/22 
Asociación Gaocalo Nueva 
Esperanza (AGANUE) 

Digitalització: Igualtat 
d'oportunitats 

2.1 No puntua 

S’exclou tècnicament la sol·licitud per 
què es considera que l’objecte de 
l’activitat és equivalent a l’objecte de la 
subvenció nominativa que presentarà 
l’entitat. 

06/22 
Fundación Asprom en 
constitución 

Activitats d'acompanyament, 
suport i capacitació en la vida 
diària i utilització dels serveis 
públics en l'àmbit municipal de 
Palma 

3.1 80 punts S’acorda concedir la subvenció. 

07/22 
Asociación para la salud 
mental Gira-sol 

Servei d'activitats comunitàries 3.1 84 punts S’acorda concedir la subvenció. 

08/22 
Instituto de trabajo social y 
de servicios sociales 
(INTRESS) 

Viure en companyia 1.2 87 punts S’acorda concedir la subvenció. 

09/22 
Fundació d’ajuda integral a 
les persones – Monti-sion 
Solidària 

Aliments no peribles 2022-23 1.1 61 punts 

S’acorda concedir la subvenció 
provisionalment amb condició 
suspensiva de que esmenin les seves 
deficiències. 

10/22 
 
Fundació Reial Mallorca 
 

Juguis on juguis, guanyes! 2.2 88 punts S’acorda concedir la subvenció. 

11/22 
 
Fundació Reial Mallorca 
 

Junts som millors! 2.2 86 punts S’acorda concedir la subvenció. 

12/22 
 
Cruz Roja Española 
 

Escola de criança 2.3 76 punts S’acorda concedir la subvenció. 

13/22 Cruz Roja Española 
Baixem al carrer (Servei de 
Salva Escales) 

3.1 89 punts S’acorda concedir la subvenció. 
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14/22 
AAVV Bons Aires - 
Arxiduc 

Distribució d'aliments a 
famílies en risc d'exclusió 
social. Manteniment de les 
cambres de congelació i de fred 
d'aliments i dels locals 
corresponents en el seu 
emmagatzematge 

1.1 32 punts 
Es desestima tècnicament la sol·licitud 
per què no arriba a la puntuació mínima 
de l’apartat 1 (40 punts) 

15/22 
Hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paul. Naum 
Proyecto Socio-Educativo 

Son Roca Activa 2.1 100 punts S’acorda concedir la subvenció. 

16/22 
Hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paul. Naum 
Proyecto Socio-Educativo 

Som roques - Projecte de suport 
a les famílies en situació de risc 
lligada a la manca de 
competències i habilitats 
marentals / parentals 

2.3 96 punts S’acorda concedir la subvenció. 

17/22 Ejército de Salvación 
Comedor social para persones 
sin hogar 

1.1 No puntua 
S’exclou tècnicament la sol·licitud per 
què es considera que es tracta d’una 
activitat ja prestada per la Regidoria. 

18/22 
Institución Nazaret Palma 
de Mallorca 

Espai solidari 2.1 56 punts S’acorda concedir la subvenció. 

19/22 
 
Fundació Deixalles 
 

Taller prelaboral joc de feina 2.1 86 punts S’acorda concedir la subvenció. 

20/22 
Fundación Diagrama – 
Intervención Psicosocial 

Programa de intervención 
socioeducativa para menores 
entre 12 y 17 años 

2.2 69 punts 

S’acorda concedir la subvenció 
provisionalment amb condició 
suspensiva de que esmenin les seves 
deficiències. 

21/22 
Fundación Dentistas sobre 
Ruedas 

Clinica dental solidaria Coloma 
Vidal 

2.1 87 punts S’acorda concedir la subvenció. 

22/22 

Fundació Pia Autonoma 
Institut Pere Tarres 
d’Educació en l’Esplai 
(Fundació Pere Tarrés) 

Activitat per donar suport a la 
tasca educativa i socialitzadora 
dels pares vers els seus fills 

2.3 48,50 punts 

Es desestima tècnicament la sol·licitud 
per què no arriba a la puntuació mínima 
de l’apartat 1 (40 punts), tot i que la 
puntuació global de l’activitat (tenint en 
compte l’apartat 2) sigui superior. 

23/22 

Sociedad Cooperativa de 
Iniciativa Social y 
Formación Ocupacional 
Jovent 

Centre de distribució aliments 1.1 90 punts S’acorda concedir la subvenció. 

24/22 

Sociedad Cooperativa de 
Iniciativa Social y 
Formación Ocupacional 
Jovent 

Espai familiar Jovent 2.3 89 punts S’acorda concedir la subvenció. 

25/22 
Espiral – Entitat prestadora 
de serveis a la joventut 

Programa FORO - orientació 
laboral 

2.1 90 punts S’acorda concedir la subvenció. 

26/22 
Espiral – Entitat prestadora 
de serveis a la joventut 

Programa FORO - formació 2.1 92 punts S’acorda concedir la subvenció. 

27/22 
Espiral – Entitat prestadora 
de serveis a la joventut 

Programa FORO - insercio i 
intermediació laboral 

2.1 88 punts S’acorda concedir la subvenció. 

28/22 
Club d’Esplai Fent Camí 
Jovent 

Activitats socioeducatives i 
d'incorporació social (Projecte 
Comunitari EST-3) 

2.2 81,50 punts S’acorda concedir la subvenció. 

29/22 
Club d’Esplai Fent Camí 
Jovent 

Es Racó 2.2 83,75 punts S’acorda concedir la subvenció. 

30/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

CDA 1.1 81 punts S’acorda concedir la subvenció. 

31/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

Taller de recuperació de 
juguetes 

2.1 86 punts S’acorda concedir la subvenció. 

32/22 
 
Fundació Projecte Jove 
 

Escola de Suport Familiar 2.3 75 punts S’acorda concedir la subvenció. 

33/22 Fundació Projecte Jove 
Educar en valors i prevenir 
addicions 

2.1 75 punts S’acorda concedir la subvenció. 

34/22 
 
Club d’Esplai Jovent 
 

Projecte compartim 2.2 84 punts S’acorda concedir la subvenció. 

35/22 Club d’Esplai Jovent Projecte Espai obert 2.2 84,25 punts 
S’acorda concedir la subvenció. 
 

36/22 Club d’Esplai Jovent 
Projecte feim poble, treballam 
en xarxa 

2.2 80 punts S’acorda concedir la subvenció. 

37/22 Médicos del mundo 
INRED Inclusió social i 
reducció de danys per persones 
que s'injecten drogues a Palma 

2.2 70 punts S’acorda concedir la subvenció. 
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38/22 Médicos del mundo 
Obrint Portes per les persones 
sense llar de Palma 

2.2 59 punts S’acorda concedir la subvenció. 

39/22 Fundación Mallorca Integra 
 
Mou-te! 
 

2.2 79 punts S’acorda concedir la subvenció. 

 
En relació a les sol·licituds que es varen remetre provisionalment amb condició suspensiva d’esmenar les seves deficiències i 
que han obtingut la puntuació mínima per a ser beneficiàries d’una subvenció, s’acorda que amb la publicació de la resolució 
de concessió provisional s’obrirà un nou termini de 10 dies hàbils per tal que aquestes entitats adjuntin la documentació 
indicada anteriorment, amb l’advertència de què seran excloses en la proposta de resolució definitiva si no esmenen la 
documentació en el termini indicat. 
 
Finalment es finalitza la valoració desglossant les sol·licituds presentades per a cada mesura del Pla Estratègic i determinant 
les sol·licituds estimades i excloses dintre de cada una de les diferents mesures: 
 

Eixos estratègics Sol·licituds Estimades Excloses/desestimades 
Mesura 1.1 7 3 4 
Mesura 1.2 2 2 0 
Mesura 2.1 11 9 2 
Mesura 2.2 12 11 1 
Mesura 2.3 7 5 2 
Mesura 3.1 3 3 0 
TOTAL: 42 33 9 

 
*S’inclouen com a estimades les sol·licituds admeses amb condició suspensiva. 
 

3. Examen distribució pressupostària de les subvencions concedides 
 
Efectuada la valoració referida en l’apartat anterior s’adverteix que no existeix consignació pressupostària suficient per 
atorgar el 100% de l’import sol·licitat com a subvenció per a la totalitat de les subvencions concedides. 
 
D’aquesta manera el Sr. Sergio Toral informa que s’han d’aplicar les regles de distribució pressupostària establertes en el 
punt 14è de la Convocatòria reguladora i que es concreta en que s’ha de procedir inicialment a repartir l’import íntegre 
assignat per a cada mesura a les activitats presentades dintre de la mesura corresponent. Si encara així hagués alguna 
subvenció que no s’hagués pogut concedir íntegrament s’haurà de destinar els imports que hagin pogut sobrar de qualsevol 
altre mesura a una bossa comú que haurà de seguir un ordre de prelació, de conformitat amb la puntuació obtinguda, fins a 
que s’exhaureixi qualsevol sobrant del pressupost d’aquest exercici. Les esmentades regles s’hauran d’aplicar tant a la 
distribució pressupostària de l’exercici 2022 com per a l’exercici de 2023.  
 
Diversos membres de la Comissió es qüestionen sobre el tractament que han de tenir aquelles subvencions que tenen 
distribució pressupostaria per un dels exercicis però que no disposen de consignació pressupostaria per l’altre exercici. En 
relació a aquesta qüestió la Sra. Pilar Perelló informa que no se’ls pot excloure al no haver-s’hi establert cap estipulació en la 
Convocatòria, i tampoc procedeix a que les entitats presentin reformulació de l’activitat per tal d’ajustar-s’hi a la quantia 
finalment concedida ja que el punt 9.8. de la Convocatòria ho prohibeix expressament. No obstant, les entitats perjudicades 
tenen la possibilitat, si així ho consideren, de presentar la seva renúncia a la subvenció concedida en el termini que s’atorgui 
amb la publicació de la proposta de concessió definitiva. Es recalca que en el cas de que no presentin la seva renúncia, 
l’entitat haurà de justificar igualment el 100% del cost total del projecte o s’hauria de reduir l’import a subvencionar 
proporcionalment. En cas de que es presentes qualsevol renúncia es procediria a recalcular els imports que correspondrien a 
cada activitat subvencionable excloent l’import concedit a les sol·licituds afectades per la renúncia.  
 
Aplicació de les regles de distribució pressupostària per l’exercici de 2022: 
 
En primer lloc, es procedeix a exhaurir el crèdit pressupostari assignat a cada una de les mesures entre les sol·licituds a 
subvencionar dintre de la mesura i repartint el crèdit per ordre de puntuació. La distribució una vegada exhaurit el crèdit per 
cada mesura quedaria de la següent manera: 
 
Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.1- La cobertura de les necessitats bàsiques en relació a 
l’alimentació. 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

23/22 

Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social y 
Formación Ocupacional 
Jovent 

Centre de distribució 
aliments 

90 punts 5.800,00 € 5.800,00 € 0,00 € 
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30/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

CDA 81 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

09/22 
Fundació d’ajuda 
integral a les persones – 
Monti-sion Solidària 

Aliments no peribles 
2022-23 

61 punts 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 

 
-Import pressupostat mesura: 47.826,00 € 
-Import concedit mesura: 27.800,00 € 
-Sobrant Mesura: 20.026,00 €. 
-Import restant a repartir: 0,00 € 
 
Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.2- La cobertura de necessitats bàsiques en relació al 
manteniment al mateix habitatge i al manteniment i equipaments de la llar. 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

03/22 
Fundación Solidaridad 
Amaranta 

Activitats d'ús 
compartit d'habitatges 
per col·lectius 
vulnerables 

93 punts 9.090,92 € 9.090,92 € 0,00 € 

08/22 
Instituto de trabajo 
social y de servicios 
sociales (INTRESS) 

Viure en companyia 87 punts 10.000,00 € 474,08 € -9.525,92 € 

 
-Import pressupostat mesura: 9.565,00 € 
-Import concedit mesura: 19.090,92 € 
-Sobrant Mesura: 0,00 €. 
-Import restant a repartir: - 9.525,92 € 
 
Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.  Mesura 2.1.- La detecció, 
prevenció i intervenció en situacions de risc social fomentant la incorporació social de les persones. 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

15/22 

Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paul. 
Naum Proyecto Socio-
Educativo 

Son Roca Activa 100 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

26/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis a 
la joventut 

Programa FORO - 
formació 

92 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

25/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis a 
la joventut 

Programa FORO - 
orientació laboral 

90 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

27/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis a 
la joventut 

Programa FORO - 
insercio i 
intermediació laboral 

88 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

21/22 
Fundación Dentistas 
sobre Ruedas 

Clinica dental 
solidaria Coloma 
Vidal 

87 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

19/22 Fundació Deixalles 
Taller prelaboral joc 
de feina 

86 punts 15.000,00 € 761,00 € -14.240,00 € 

31/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

Taller de recuperació 
de juguetes 

86 punts 15.000,00 € 761,00 € -14.240,00 € 

33/22 Fundació Projecte Jove 
Educar en valors i 
prevenir addicions 

75 punts 3.238,40 € 0,00 € -3.238,40 € 

18/22 
Institución Nazaret 
Palma de Mallorca 

Espai solidari 56 punts 11.250,00 € 0,00 € -11.250,00 € 

 
-Import pressupostat mesura: 76.522,00 € 
-Import concedit mesura: 119.488,40 € 
-Sobrant Mesura: 0,00 €. 
-Import restant a repartir: - 42.966,40 € 
 
 
 



 
 

Pàgina 9 de 21 

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. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

10/22 
Fundació Reial 
Mallorca 

Juguis on juguis, 
guanyes! 

88 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

11/22 
Fundació Reial 
Mallorca 

Junts som millors! 86 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

35/22 Club d’Esplai Jovent 
 
Projecte Espai obert 
 

84,25 punts 10.400,00 € 10.400,00 € 0,00 € 

34/22 
 
Club d’Esplai Jovent 
 

Projecte compartim 84 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

29/22 
Club d’Esplai Fent 
Camí Jovent 

Es Racó 83,75 punts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

28/22 
Club d’Esplai Fent 
Camí Jovent 

Activitats 
socioeducatives i 
d'incorporació social 
(Projecte Comunitari 
EST-3) 

81,50 punts 13.100,00 € 13.100,00 € 0,00 € 

36/22 Club d’Esplai Jovent 
Projecte feim poble, 
treballam en xarxa 

80 punts 10.560,00 € 10.560,00 € 0,00 € 

39/22 
Fundación Mallorca 
Integra 

Mou-te! 79 punts 3.468,16 € 3.468,16 € 0,00 € 

37/22 Médicos del mundo 

INRED Inclusió 
social i reducció de 
danys per persones 
que s'injecten drogues 
a Palma 

70 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

20/22 
Fundación Diagrama – 
Intervención Psicosocial 

Programa de 
intervención 
socioeducativa para 
menores entre 12 y 17 
años 

69 punts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

38/22 Médicos del mundo 
Obrint Portes per les 
persones sense llar de 
Palma 

59 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

 
 
-Import pressupostat mesura: 124.348,00 € 
-Import concedit mesura: 112.528,16 € 
-Sobrant Mesura: 11.819,84 €. 
-Import restant a repartir: 0,00 € 
 
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. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

16/22 

Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paul. 
Naum Proyecto Socio-
Educativo 

Som roques - Projecte 
de suport a les 
famílies en situació de 
risc lligada a la manca 
de competències i 
habilitats marentals / 
parentals 

96 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

24/22 

Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social y 
Formación Ocupacional 
Jovent 

Espai familiar Jovent 89 punts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12/22 
 
Cruz Roja Española 
 

Escola de criança 76 punts 13.520,00 € 13.520,00 € 0,00 € 

32/22 
 
Fundació Projecte Jove 
 

Escola de Suport 
Familiar 

75 punts 7.284,50 € 4.958,00 € -2.326,50 € 
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02/22 
Fundació Sant Joan de 
Déu Serveis Socials 
Mallorca 

TeiXarxa: Espai de 
trobada per Mares, 
Pares i Infants usuaris 
del SAM Famílies i 
famílies provinents de 
la comunitat 

72 punts 10.288,00 € 0,00 € -10.288,00 € 

 
-Import pressupostat mesura: 33.478,00 € 
-Import concedit mesura: 46.092,50 € 
-Sobrant Mesura: 0,00 €. 
-Import restant a repartir: - 12.614,50 € 
 
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. 
 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

13/22 Cruz Roja Española 
Baixem al carrer 
(Servei de Salva 
Escales) 

89 punts 11.760,00 € 11.760,00 € 0,00 € 

07/22 
Asociación para la salud 
mental Gira-sol 

Servei d'activitats 
comunitàries 

84 punts 14.347,37 € 2.588,00 € -11.759,37 € 

06/22 
Fundación Asprom en 
constitución 

Activitats 
d'acompanyament, 
suport i capacitació en 
la vida diària i 
utilització dels serveis 
públics en l'àmbit 
municipal de Palma 

80 punts 10.776,00 € 0,00 € -10.776,00 € 

 
 
-Import pressupostat mesura: 14.348,00 € 
-Import concedit mesura: 36.883,37 € 
-Sobrant Mesura: 0,00 €. 
-Import restant a repartir: - 22.535,37 € 
 
 
Una vegada repartits els crèdits consignats per a cada mesura queda un sobrant total de 31.845,84 € (d’aquest import 
20.026,00 € procedeix del sobrant de la mesura 1.1 i 11.819,84 € del sobrant de la mesura 2.2). Aquest import s’ha de repartir 
entre les restants sol·licituds de subvenció fins al límit de l’import sol·licitat i en atenció al ordre de prelació de les seves  
puntuacions.  
 
D’aquesta manera, i una vegada ordenades, d’acord amb la puntuació obtinguda, totes aquelles sol·licituds  a les que no se les 
ha pogut destinar una part o la totalitat de la subvenció sol·licitada amb càrrec al crèdit de la seva mesura per manca de crèdit 
pressupostari suficient, es procedeix a repartir el sobrant de la següent manera: 
 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
atorgada amb 

crèdit de la 
mesura 

Quantia 
concedida 

final 

Import a 
càrrec del 
sobrant 

08/22 
Instituto de trabajo 
social y de servicios 
sociales (INTRESS) 

Viure en companyia 87 punts 10.000,00 € 474,08 € 10.000,00 € 9.525,92 € 

19/22 Fundació Deixalles 
Taller prelaboral joc 
de feina 

86 punts 15.000,00 € 761,00 € 11.920,96 € 11.159,96 € 

31/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

Taller de recuperació 
de juguetes 

86 punts 15.000,00 € 761,00 € 11.920,26 € 11.159,96 € 

07/22 
Asociación para la 
salud mental Gira-sol 

Servei d'activitats 
comunitàries 

84 punts 14.347,37 € 2.588,00 € 2.588,00 € 0,00 € 

06/22 
Fundación Asprom en 
constitución 

Activitats 
d'acompanyament, 
suport i capacitació 
en la vida diària i 
utilització dels 
serveis públics en 
l'àmbit municipal de 
Palma 

80 punts 10.776,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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32/22 

 
Fundació Projecte 
Jove 
 

Escola de Suport 
Familiar 

75 punts 7.284,50 € 4.958,00 € 4.958,00 € 0,00 € 

33/22 
Fundació Projecte 
Jove 

Educar en valors i 
prevenir addicions 

75 punts 3.238,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

02/22 
Fundació Sant Joan de 
Déu Serveis Socials 
Mallorca 

TeiXarxa: Espai de 
trobada per Mares, 
Pares i Infants usuaris 
del SAM Famílies i 
famílies provinents 
de la comunitat 

72 punts 10.288,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18/22 
Institución Nazaret 
Palma de Mallorca 

Espai solidari 56 punts 11.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 
Aplicació de les regles de distribució pressupostària per l’exercici de 2023: 
 
En primer lloc, es procedeix a exhaurir el crèdit pressupostari assignat a cada una de les mesures entre les sol·licituds a 
subvencionar dintre de la mesura i repartint el crèdit per ordre de puntuació. La distribució una vegada exhaurit el crèdit per 
cada mesura quedaria de la següent manera: 
 
Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.1- La cobertura de les necessitats bàsiques en relació a 
l’alimentació. 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

23/22 

Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social y 
Formación Ocupacional 
Jovent 

Centre de distribució 
aliments 

90 punts 8.900,00 € 8.900,00 € 0,00 € 

30/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

CDA 81 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

09/22 
Fundació d’ajuda 
integral a les persones – 
Monti-sion Solidària 

Aliments no peribles 
2022-23 

61 punts 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 

 
-Import pressupostat mesura: 52.174,00 € 
-Import concedit mesura: 31.900,00 € 
-Sobrant Mesura: 20.274,00 €. 
-Import restant a repartir: 0,00 € 
 
Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.2- La cobertura de necessitats bàsiques en relació al 
manteniment al mateix habitatge i al manteniment i equipaments de la llar. 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

03/22 
Fundación Solidaridad 
Amaranta 

Activitats d'ús 
compartit d'habitatges 
per col·lectius 
vulnerables 

93 punts 10.909,08 € 10.435,00 € -474,08 € 

08/22 
Instituto de trabajo 
social y de servicios 
sociales (INTRESS) 

Viure en companyia 87 punts 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 € 

 
-Import pressupostat mesura: 10.435,00 € 
-Import concedit mesura: 20.909,08 € 
-Sobrant Mesura: 0,00 €. 
-Import restant a repartir: - 10.474,08 € 
 
 
Eix 2. La prevenció, detecció i intervenció en les situacions de risc i d’exclusió social.  Mesura 2.1.- La detecció, 
prevenció i intervenció en situacions de risc social fomentant la incorporació social de les persones. 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 
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15/22 

Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paul. 
Naum Proyecto Socio-
Educativo 

Son Roca Activa 100 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

26/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis a 
la joventut 

Programa FORO - 
formació 

92 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

25/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis a 
la joventut 

Programa FORO - 
orientació laboral 

90 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

27/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis a 
la joventut 

Programa FORO - 
insercio i 
intermediació laboral 

88 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

21/22 
Fundación Dentistas 
sobre Ruedas 

Clinica dental 
solidaria Coloma 
Vidal 

87 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

19/22 Fundació Deixalles 
Taller prelaboral joc 
de feina 

86 punts 15.000,00 € 4.239,00 € -10.761,00 € 

31/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

Taller de recuperació 
de juguetes 

86 punts 15.000,00 € 4.239,00 € -10.761,00 € 

33/22 Fundació Projecte Jove 
Educar en valors i 
prevenir addicions 

75 punts 9.715,20 € 0,00 € -9.715,20 € 

18/22 
Institución Nazaret 
Palma de Mallorca 

Espai solidari 56 punts 3.750,00 € 0,00 € -3.750,00 € 

 
-Import pressupostat mesura: 83.478,00 € 
-Import concedit mesura: 118.465,20 € 
-Sobrant Mesura: 0,00 €. 
-Import restant a repartir: - 34.987,20 € 
 
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. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

10/22 
Fundació Reial 
Mallorca 

Juguis on juguis, 
guanyes! 

88 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

11/22 
Fundació Reial 
Mallorca 

Junts som millors! 86 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

35/22 Club d’Esplai Jovent 
 
Projecte Espai obert 
 

84,25 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

34/22 
 
Club d’Esplai Jovent 
 

Projecte compartim 84 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

29/22 
Club d’Esplai Fent 
Camí Jovent 

Es Racó 83,75 punts 14.700,00 € 14.700,00 € 0,00 € 

28/22 
Club d’Esplai Fent 
Camí Jovent 

Activitats 
socioeducatives i 
d'incorporació social 
(Projecte Comunitari 
EST-3) 

81,50 punts 13.600,00 € 13.600,00 € 0,00 € 

36/22 Club d’Esplai Jovent 
Projecte feim poble, 
treballam en xarxa 

80 punts 13.040,00 € 13.040,00 € 0,00 € 

39/22 
Fundación Mallorca 
Integra 

Mou-te! 79 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

37/22 Médicos del mundo 

INRED Inclusió 
social i reducció de 
danys per persones 
que s'injecten drogues 
a Palma 

70 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

20/22 
Fundación Diagrama – 
Intervención Psicosocial 

Programa de 
intervención 
socioeducativa para 
menores entre 12 y 17 
años 

69 punts 13.994,25 € 4.312,00 € -9.682,25 € 

38/22 Médicos del mundo 
Obrint Portes per les 
persones sense llar de 
Palma 

59 punts 15.000,00 € 0,00 € -15.000,00 € 
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-Import pressupostat mesura: 135.652,00 € 
-Import concedit mesura: 160.334,25 € 
-Sobrant Mesura: 0,00 €. 
-Import restant a repartir: - 24.682,25 € 
 
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. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

16/22 

Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paul. 
Naum Proyecto Socio-
Educativo 

Som roques - Projecte 
de suport a les 
famílies en situació de 
risc lligada a la manca 
de competències i 
habilitats marentals / 
parentals 

96 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

24/22 

Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social y 
Formación Ocupacional 
Jovent 

Espai familiar Jovent 89 punts 8.026,65 € 8.026,65 € 0,00 € 

12/22 
 
Cruz Roja Española 
 

Escola de criança 76 punts 13.520,00 € 13.495,35 € -24,65 € 

32/22 
 
Fundació Projecte Jove 
 

Escola de Suport 
Familiar 

75 punts 9.715,50 € 0,00 € -9.715,50 € 

02/22 
Fundació Sant Joan de 
Déu Serveis Socials 
Mallorca 

TeiXarxa: Espai de 
trobada per Mares, 
Pares i Infants usuaris 
del SAM Famílies i 
famílies provinents de 
la comunitat 

72 punts 10.360,00 € 0,00 € -10.360,00 € 

 
-Import pressupostat mesura: 36.522,00 € 
-Import concedit mesura: 56.622,15 € 
-Sobrant Mesura: 0,00 €. 
-Import restant a repartir: - 20.100,15 € 
 
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. 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
concedida 

crèdit 
Import diferencial 

13/22 Cruz Roja Española 
Baixem al carrer 
(Servei de Salva 
Escales) 

89 punts 11.760,00 € 11.760,00 € 0,00 € 

07/22 
Asociación para la salud 
mental Gira-sol 

Servei d'activitats 
comunitàries 

84 punts 15.000,00 € 3.892,00 € -11.108,00 € 

06/22 
Fundación Asprom en 
constitución 

Activitats 
d'acompanyament, 
suport i capacitació en 
la vida diària i 
utilització dels serveis 
públics en l'àmbit 
municipal de Palma 

80 punts 11.720,00 € 0,00 € -11.720,00 € 

 
-Import pressupostat mesura: 15.652,00 € 
-Import concedit mesura: 38.480,00 € 
-Sobrant Mesura: 0,00 €. 
-Import restant a repartir: - 22.828,00 € 
 
 
Una vegada repartits els crèdits consignats per a cada mesura queda un sobrant total de 20.274,00 € (únicament del sobrant de 
la mesura 1.1). Aquest import s’ha de repartir entre les restants sol·licituds de subvenció fins al límit de l’import sol·licitat i 
en atenció al ordre de prelació de les seves puntuacions.  
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D’aquesta manera, i una vegada ordenades, d’acord amb la puntuació obtinguda, totes aquelles sol·licituds  a les que no se les 
ha pogut destinar una part o la totalitat de la subvenció sol·licitada amb càrrec al crèdit de la seva mesura per manca de crèdit 
pressupostari suficient, es procedeix a repartir el sobrant de la següent manera: 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 

Quantia 
atorgada amb 

crèdit de la 
mesura 

Quantia 
concedida 

final 

Import a 
càrrec del 
sobrant 

03/22 
Fundación Solidaridad 
Amaranta 

Activitats d'ús 
compartit d'habitatges 
per col·lectius 
vulnerables 

93 punts 10.909,08 € 10.435,00 € 10.909,08 € 474,08 € 

08/22 
Instituto de trabajo 
social y de servicios 
sociales (INTRESS) 

Viure en companyia 87 punts 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

19/22 Fundació Deixalles 
Taller prelaboral joc 
de feina 

86 punts 15.000,00 € 4.239,00 € 9.138,96 € 4.899,96 € 

31/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

Taller de recuperació 
de juguetes 

86 punts 15.000,00 € 4.239,00 € 9.138,96 € 4.899,96 € 

07/22 
Asociación para la 
salud mental Gira-sol 

Servei d'activitats 
comunitàries 

84 punts 15.000,00 € 3.892,00 € 3.892,00 € 0,00 € 

06/22 
Fundación Asprom en 
constitución 

Activitats 
d'acompanyament, 
suport i capacitació 
en la vida diària i 
utilització dels 
serveis públics en 
l'àmbit municipal de 
Palma 

80 punts 11.720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

12/22 
 
Cruz Roja Española 
 

Escola de criança 76 punts 13.520,00 € 13.495,35 € 13.495,35 € 0,00 € 

32/22 

 
Fundació Projecte 
Jove 
 

Escola de Suport 
Familiar 

75 punts 9.715,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

33/22 
Fundació Projecte 
Jove 

Educar en valors i 
prevenir addicions 

75 punts 9.715,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

02/22 
Fundació Sant Joan de 
Déu Serveis Socials 
Mallorca 

TeiXarxa: Espai de 
trobada per Mares, 
Pares i Infants usuaris 
del SAM Famílies i 
famílies provinents 
de la comunitat 

72 punts 10.360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

20/22 
Fundación Diagrama – 
Intervención 
Psicosocial 

Programa de 
intervención 
socioeducativa para 
menores entre 12 y 
17 años 

69 punts 13.994,25 € 4.312,00 € 4.312,00 € 0,00 € 

38/22 Médicos del mundo 
Obrint Portes per les 
persones sense llar de 
Palma 

59 punts 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18/22 
Institución Nazaret 
Palma de Mallorca 

Espai solidari 56 punts 3.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 
Quadre final amb l’import finalment a concedir com a subvenció: 
 
Finalment, i a efectes informatius, s’elabora per la Comissió una taula final de les sol·licituds admeses,, atès que compleixen 
els requisits i han assolit la puntuació mínima prevista en el punt 13.3.a) de la convocatòria  amb els imports concedits per a 
cada exercici pressupostari: 
 

Exp. Entitat sol·licitant Nom activitat Mesura Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
concedida 

2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

Quantia 
concedida 

2023 

02/22 
Fundació Sant Joan de 
Déu Serveis Socials 
Mallorca 

TeiXarxa: Espai de 
trobada per Mares, 
Pares i Infants usuaris 
del SAM Famílies i 
famílies provinents 
de la comunitat 

2.3 72 punts 10.288,00 € 0,00 € 10.360,00 € 0,00 € 
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03/22 
Fundación Solidaridad 
Amaranta 

Activitats d'ús 
compartit d'habitatges 
per col·lectius 
vulnerables 

1.2 93 punts 9.090,92 € 9.090,92 € 10.909,08 € 10.909,08 € 

06/22 
Fundación Asprom en 
constitución 

Activitats 
d'acompanyament, 
suport i capacitació 
en la vida diària i 
utilització dels 
serveis públics en 
l'àmbit municipal de 
Palma 

3.1 80 punts 10.776,00 € 0,00 € 11.720,00 € 0,00 € 

07/22 
Asociación para la 
salud mental Gira-sol 

Servei d'activitats 
comunitàries 

3.1 84 punts 14.347,37 € 2.588,00 € 15.000,00 € 3.892,00 € 

08/22 
Instituto de trabajo 
social y de servicios 
sociales (INTRESS) 

Viure en companyia 1.2 87 punts 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

09/22 
Fundació d’ajuda 
integral a les persones 
– Monti-sion Solidària 

Aliments no peribles 
2022-23 

1.1 61 punts 7.000,00 € 7.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

10/22 

 
Fundació Reial 
Mallorca 
 

Juguis on juguis, 
guanyes! 

2.2 88 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

11/22 

 
Fundació Reial 
Mallorca 
 

Junts som millors! 2.2 86 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

12/22 
 
Cruz Roja Española 
 

Escola de criança 2.3 76 punts 13.520,00 € 13.520,00 € 13.520,00 € 13.495,35 € 

13/22 Cruz Roja Española 
Baixem al carrer 
(Servei de Salva 
Escales) 

3.1 89 punts 11.760,00 € 11.760,00 € 11.760,00 € 11.760,00 € 

15/22 

Hermanas de la 
Caridad de San 
Vicente de Paul. 
Naum Proyecto Socio-
Educativo 

Son Roca Activa 2.1 100 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

16/22 

Hermanas de la 
Caridad de San 
Vicente de Paul. 
Naum Proyecto Socio-
Educativo 

Som roques - 
Projecte de suport a 
les famílies en 
situació de risc 
lligada a la manca de 
competències i 
habilitats marentals / 
parentals 

2.3 96 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

18/22 
Institución Nazaret 
Palma de Mallorca 

Espai solidari 2.1 56 punts 11.250,00 € 0,00 € 3.750,00 € 0,00 € 

19/22 
 
Fundació Deixalles 
 

Taller prelaboral joc 
de feina 

2.1 86 punts 15.000,00 € 11.920,96 € 15.000,00 € 9.138,96 € 

20/22 
Fundación Diagrama – 
Intervención 
Psicosocial 

Programa de 
intervención 
socioeducativa para 
menores entre 12 y 
17 años 

2.2 69 punts 0,00 € 0,00 € 13.994,25 € 4.312,00 € 

21/22 
Fundación Dentistas 
sobre Ruedas 

Clinica dental 
solidaria Coloma 
Vidal 

2.1 87 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

23/22 

Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social y 
Formación 
Ocupacional Jovent 

Centre de distribució 
aliments 

1.1 90 punts 5.800,00 € 5.800,00 € 8.900,00 € 8.900,00 € 

24/22 

Sociedad Cooperativa 
de Iniciativa Social y 
Formación 
Ocupacional Jovent 

Espai familiar Jovent 2.3 89 punts 0,00 € 0,00 € 8.026,65 € 8.026,65 € 

25/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis a 
la joventut 

Programa FORO - 
orientació laboral 

2.1 90 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

26/22 Espiral – Entitat Programa FORO - 2.1 92 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 
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prestadora de serveis a 
la joventut 

formació 

27/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis a 
la joventut 

Programa FORO - 
insercio i 
intermediació laboral 

2.1 88 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

28/22 
Club d’Esplai Fent 
Camí Jovent 

Activitats 
socioeducatives i 
d'incorporació social 
(Projecte Comunitari 
EST-3) 

2.2 81,50 punts 13.100,00 € 13.100,00 € 13.600,00 € 13.600,00 € 

29/22 
Club d’Esplai Fent 
Camí Jovent 

Es Racó 2.2 83,75 punts 0,00 € 0,00 € 14.700,00 € 14.700,00 € 

30/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

CDA 1.1 81 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

31/22 
Càritas Diocesana de 
Mallorca 

Taller de recuperació 
de juguetes 

2.1 86 punts 15.000,00 € 11.920,96 € 15.000,00 € 9.138,96 € 

32/22 

 
Fundació Projecte 
Jove 
 

Escola de Suport 
Familiar 

2.3 75 punts 7.284,50 € 4.958,00 € 9.715,50 € 0,00 € 

33/22 
Fundació Projecte 
Jove 

Educar en valors i 
prevenir addicions 

2.1 75 punts 3.238,40 € 0,00 € 9.715,20 € 0,00 € 

34/22 
 
Club d’Esplai Jovent 
 

Projecte compartim 2.2 84 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

35/22 
 
Club d’Esplai Jovent 
 

Projecte Espai obert 2.2 84,25 punts 10.400,00 € 10.400,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

36/22 Club d’Esplai Jovent 
Projecte feim poble, 
treballam en xarxa 

2.2 80 punts 10.560,00 € 10.560,00 € 13.040,00 € 13.040,00 € 

37/22 Médicos del mundo 

INRED Inclusió 
social i reducció de 
danys per persones 
que s'injecten 
drogues a Palma 

2.2 70 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

38/22 Médicos del mundo 
Obrint Portes per les 
persones sense llar de 
Palma 

2.2 59 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

39/22 
Fundación Mallorca 
Integra 

 
Mou-te! 
 

2.2 79 punts 3.468,16 € 3.468,16 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

 
Vist que s’observa que hi ha sol·licituds admeses a les que es pot destinar cap import per cap dels exercicis pressupostaris de 
la Convocatòria s’acorda excloure per falta de consignació pressupostària la sol·licitud presentada per la Fundació Sant Joan 
de Déu Serveis Socials Mallorca per l’activitat “TeiXarxa: Espai de trobada per Mares, Pares i Infants usuaris del SAM 
Famílies i famílies provinents de la comunitat” (Exp. 02/22); la sol·licitud presentada per Fundación Asprom en constitución 
per l’activitat “Activitats d'acompanyament, suport i capacitació en la vida diària i utilització dels serveis públics en l'àmbit 
municipal de Palma” (Exp. 06/22); la sol·licitud presentada per Institución Nazaret Palma de Mallorca per l’activitat “Espai 
solidari” (Exp. 18/22); i la sol·licitud presentada per Fundació Projecte Jove per l’activitat “Educar en valors i prevenir 
addicions” (Exp. 33/22). Aquesta exclusió es realitza, sense perjudici, de que posteriorment es pugui concedir una subvenció 
parcial o total a favor d’alguna o totes de les sol·licituds esmentades si, com a conseqüència de les renúncies efectuades per 
les entitats interessades o possibles canvis que hi pugui haver com a conseqüència de qualsevol reclamació, quedes crèdit 
pressupostari suficient per fer front a aquestes despeses.  
 

4. Torn obert de paraules 
 
El president de la Comissió proposa que per la següent Convocatòria de subvencions que es tramiti des de l’Àrea amb una 
vinculació pressupostària plurianual es contempli com a motiu d’exclusió que en el pressupost de la sol·licitud de subvenció 
no es fixi cap import a subvencionar en qualsevol dels exercicis pressupostaris de la Convocatòria.  
 
No es realitza cap altre intervenció.  
 
 

Acords adoptats per unanimitat 
 

1. Donar la conformitat als informes proposta elaborats pels tècnics de l’Àrea fent ús de les facultats d’assessorament 

referides en l’últim paràgraf del punt 9.5 de la Convocatòria.  
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2. Elevar a l’òrgan instructor la proposta de concessió provisional de les següents sol·licituds amb els imports corresponents 

aplicant les regles de determinació de la quantia referides en el punt 14è de la Convocatòria: 

 
Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.1- La cobertura de les necessitats bàsiques en relació a 
l’alimentació.  
 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
concedida 

2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

Quantia 
concedida 

2023 

23/22 

Sociedad 
Cooperativa de 
Iniciativa Social y 
Formación 
Ocupacional Jovent 

F07444615 
Centre de 
distribució 
aliments 

90 punts 5.800,00 € 5.800,00 € 8.900,00 € 8.900,00 € 

30/22 
Càritas Diocesana 
de Mallorca 

R0700067B CDA 81 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

 
 
Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.2- La cobertura de necessitats bàsiques en relació al 
manteniment al mateix habitatge i al manteniment i equipaments de la llar. 
 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
concedida 

2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

Quantia 
concedida 

2023 

03/22 
Fundación 
Solidaridad 
Amaranta 

G84913946 

Activitats d'ús 
compartit 
d'habitatges per 
col·lectius 
vulnerables 

93 punts 9.090,92 € 9.090,92 € 10.909,08 € 10.909,08 € 

08/22 
Instituto de trabajo 
social y de servicios 
sociales (INTRESS) 

G08973224 
Viure en 
companyia 

87 punts 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

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

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
concedida 

2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

Quantia 
concedida 

2023 

15/22 

Hermanas de la 
Caridad de San 
Vicente de Paul. 
Naum Proyecto 
Socio-Educativo 

R0700696H 
Son Roca 
Activa 

100 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

26/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis 
a la joventut 

G57238065 
Programa 
FORO - 
formació 

92 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

25/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis 
a la joventut 

G57238065 

Programa 
FORO - 
orientació 
laboral 

90 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

27/22 
Espiral – Entitat 
prestadora de serveis 
a la joventut 

G57238065 

Programa 
FORO - insercio 
i intermediació 
laboral 

88 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

21/22 
Fundación Dentistas 
sobre Ruedas 

G16594707 
Clinica dental 
solidaria 
Coloma Vidal 

87 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

19/22 
 
Fundació Deixalles 
 

G07255953 
Taller 
prelaboral joc 
de feina 

86 punts 15.000,00 € 11.920,96 € 15.000,00 € 9.138,96 € 

31/22 
Càritas Diocesana 
de Mallorca 

R0700067B 
Taller de 
recuperació de 
juguetes 

86 punts 15.000,00 € 11.920,96 € 15.000,00 € 9.138,96 € 

 

 

 

 



 
 

Pàgina 18 de 21 

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. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
concedida 

2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

Quantia 
concedida 

2023 

10/22 

 
Fundació Reial 
Mallorca 
 

G57124273 
Juguis on 
juguis, guanyes! 

88 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

11/22 

 
Fundació Reial 
Mallorca 
 

G57124273 
Junts som 
millors! 

86 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

35/22 
 
Club d’Esplai Jovent 
 

G57052029 

 
Projecte Espai 
obert 
 

84,25 punts 10.400,00 € 10.400,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

34/22 
 
Club d’Esplai Jovent 
 

G57052029 
Projecte 
compartim 

84 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

29/22 
Club d’Esplai Fent 
Camí Jovent 

G16508293 Es Racó 83,75 punts 0,00 € 0,00 € 14.700,00 € 14.700,00 € 

28/22 
Club d’Esplai Fent 
Camí Jovent 

G16508293 

Activitats 
socioeducatives 
i d'incorporació 
social (Projecte 
Comunitari 
EST-3) 

81,50 punts 13.100,00 € 13.100,00 € 13.600,00 € 13.600,00 € 

36/22 Club d’Esplai Jovent G57052029 
Projecte feim 
poble, treballam 
en xarxa 

80 punts 10.560,00 € 10.560,00 € 13.040,00 € 13.040,00 € 

39/22 
Fundación Mallorca 
Integra 

G16585432 Mou-te! 79 punts 3.468,16 € 3.468,16 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

37/22 Médicos del mundo G79408852 

INRED Inclusió 
social i reducció 
de danys per 
persones que 
s'injecten 
drogues a Palma 

70 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

20/22 
Fundación Diagrama 
– Intervención 
Psicosocial 

G73038457 

Programa de 
intervención 
socioeducativa 
para menores 
entre 12 y 17 
años 

69 punts 0,00 € 0,00 € 13.994,25 € 4.312,00 € 

38/22 Médicos del mundo G79408852 

Obrint Portes 
per les persones 
sense llar de 
Palma 

59 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 

 
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. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
concedida 

2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

Quantia 
concedida 

2023 

16/22 

Hermanas de la 
Caridad de San 
Vicente de Paul. 
Naum Proyecto 
Socio-Educativo 

Q2866001G 

Som roques - 
Projecte de 
suport a les 
famílies en 
situació de risc 
lligada a la 
manca de 
competències i 
habilitats 
marentals / 
parentals 

96 punts 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

24/22 
Sociedad 
Cooperativa de 
Iniciativa Social y 

F07444615 
Espai familiar 
Jovent 

89 punts 0,00 € 0,00 € 8.026,65 € 8.026,65 € 
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Formación 
Ocupacional Jovent 

12/22 
 
Cruz Roja Española 
 

Q2866001G 
Escola de 
criança 

76 punts 13.520,00 € 13.520,00 € 13.520,00 € 13.495,35 € 

32/22 

 
Fundació Projecte 
Jove 
 

G07803570 
Escola de 
Suport Familiar 

75 punts 7.284,50 € 4.958,00 € 9.715,50 € 0,00 € 

 
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. 
 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
concedida 

2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

Quantia 
concedida 

2023 

13/22 
 
Cruz Roja Española 
 

Q2866001G 
Baixem al carrer 
(Servei de Salva 
Escales) 

89 punts 11.760,00 € 11.760,00 € 11.760,00 € 11.760,00 € 

07/22 
Asociación para la 
salud mental Gira-
sol 

G07729908 
Servei 
d'activitats 
comunitàries 

84 punts 14.347,37 € 2.588,00 € 15.000,00 € 3.892,00 € 

 

3. Elevar a l’òrgan instructor la proposta de concessió provisional de la següent sol·licitud amb l’import corresponent aplicant 

les regles de determinació de la quantia referides en el punt 14è de la Convocatòria, i sota condició suspensiva que en el 

termini que s’atorgui a l’efecte esmeni la seva deficiència: 

 
Eix 1. La cobertura de les necessitats bàsiques. Mesura 1.1- La cobertura de les necessitats bàsiques en relació a 
l’alimentació. 
  

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
concedida 

2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

Quantia 
concedida 

2023 

09/22 

Fundació d’ajuda 
integral a les 
persones – Monti-
sion Solidària 

G57999963 
Aliments no 
peribles 2022-
23 

61 punts 7.000,00 € 7.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

 

En relació a aquesta sol·licitud l’entitat presenta les següents incidències que pot condicionar la concessió definitiva de la 
subvenció: 

 

- L’entitat no es troba inscrita en el registre RMEC (punt 6L de la Convocatòria). 

- L’entitat presenta deutes amb l’Ajuntament de Palma, de conformitat amb el certificat emès pel Departament de 

Recaptació (punt 6e) de la Convocatòria). 

 

4. Elevar a l’òrgan instructor la proposta d’exclusió de les següents sol·licituds de subvenció pels motius que s’exposen a 

continuació: 

 

-L’entitat presenta les seves sol·licituds fora del termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació 

de l’extracte al Butlletí Oficial de les Illes Balears (punt 7 de la Convocatòria): 
 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Mesura 
Quantia 

sol·licitada 2022 
Quantia 

sol·licitada 2023 

40/22 
Fundación Instituto de 
Reinserción Social 

G64147184 Digitalment 2.1 5.144,78 € 9.807,19 € 

41/22 
Fundación Instituto de 
Reinserción Social 

G64147184 Oci al barri 2.2 12.367,60 € 12.786,79 € 

42/22 
Fundación Instituto de 
Reinserción Social 

G64147184 
Casal en família: Creixem 
junts 

2.3 14.954,28 € 14.729,91 € 

 

 

-L’entitat no està donada d’alta com organització associada de repartiment autoritzada per a participar en el 

programa d’ajuda alimentària a les persones més desfavorides – P.O FEAD 2014/2020 (punt 6M de la Convocatòria) 

ni es trobava en tràmits d’inscripció a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 

 



 
 

Pàgina 20 de 21 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Mesura 
Quantia 

sol·licitada 2022 
Quantia 

sol·licitada 2023 

01/22 
Delegación de la 
Fundación Hadas 
Stiftung 

W0371446F 
Menjador per a infants i 
famílies en risc d’exclusió 
social 

1.1 8.806,86 € 9.607,48 € 

 

-L’objecte de l’activitat presentada per l’entitat ja es presta pel Servei de Benestar Social en el municipi de Palma 

(punt 2.3 de la Convocatòria): 

 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Mesura 
Quantia 

sol·licitada 2022 
Quantia 

sol·licitada 2023 

17/22 Ejército de Salvación R1500021I 
Comedor social para 
persones sin hogar 

1.1 0,00 € 15.000,00 € 

 

-L’objecte de l’activitat presentada per l’entitat és equivalent amb l’objecte de la subvenció nominativa a favor 

d’aquesta mateixa entitat: 

 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Mesura 
Quantia 

sol·licitada 2022 
Quantia 

sol·licitada 2023 

05/22 
Asociación Gaocalo 
Nueva Esperanza 
(AGANUE) 

G16672800 
Digitalització: Igualtat 
d'oportunitats 

2.1 12.000,00 € 12.000,00 € 

 

-Les sol·licituds presentades no assoleixen la puntuació mínima de l’apartat 1 per a ser beneficiàries d’una subvenció 

(punt 13.3 a) de la Convocatòria) 

 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Mesura Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

22/22 

Fundació Pia 
Autonoma Institut 
Pere Tarres 
d’Educació en 
l’Esplai (Fundació 
Pere Tarrés) 

R5800395E 

Activitat per donar 
suport a la tasca 
educativa i 
socialitzadora dels pares 
vers els seus fills 

2.3 
48,50 punts  
(30,5 punts apartat 1) 

4.860,00 € 15.000,00 € 

04/22 
Asociación Gaocalo 
Nueva Esperanza 
(AGANUE) 

G16672800 Catering social 1.1 
38 punts 
(25 punts apartat 1) 

12.000,00 € 12.000,00 € 

14/22 
AAVV Bons Aires - 
Arxiduc 

G57154965 

Distribució d'aliments a 
famílies en risc 
d'exclusió social. 
Manteniment de les 
cambres de congelació i 
de fred d'aliments i dels 
locals corresponents en 
el seu emmagatzematge 

1.1 
32 punts 
(32 punts apartat 1) 

13.572,52 € 13.572,52 € 

 

-Les sol·licituds presentades compleixen els requisits fixats a la Convocatòria i assoleixen la puntuació mínima 

requerida però una vegada aplicats els criteris de distribució pressupostària del punt 14è de la Convocatòria no 

existeix crèdit pressupostari suficient en cap dels exercicis per a subvencionar ni total ni parcialment les despeses 

imputades a les activitats: 

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

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

33/22 Fundació Projecte Jove G07803570 
Educar en valors i 
prevenir addicions 

75 punts 3.238,40 € 9.715,20 € 

18/22 
Institución Nazaret 
Palma de Mallorca 

G07038714 Espai solidari 56 punts 11.250,00 € 3.750,00 € 
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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. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

02/22 
Fundació Sant Joan de 
Déu Serveis Socials 
Mallorca 

G57854135 

TeiXarxa: Espai de 
trobada per Mares, 
Pares i Infants 
usuaris del SAM 
Famílies i famílies 
provinents de la 
comunitat 

72 punts 10.288,00 € 10.360,00 € 

 
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. 
 

Exp. Entitat sol·licitant CIF Nom activitat Puntuació 
Quantia 

sol·licitada 
2022 

Quantia 
sol·licitada 

2023 

06/22 
Fundación Asprom en 
constitución 

G07068596 

Activitats 
d'acompanyament, 
suport i capacitació 
en la vida diària i 
utilització dels 
serveis públics en 
l'àmbit municipal de 
Palma 

80 punts 10.766,00 € 11.720,00 € 

 

 

5. Aprovar que la mateixa acta de la sessió sigui l’informe vinculant al que es fa referència el punt 9.6 de la Convocatòria i 

que ha de servir de base per a què l’òrgan instructor emeti la corresponent proposta de resolució de concessió provisional. 
 
 
Al no haver-hi més assumptes a tractar el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc aquest acta.  
 
La cap de servei de Benestar Social, 

com a secretària 

 

 

 

 

 

Pilar Perelló Muñoz 

 El director tècnic de Benestar Social, 

com a president 

 

 

 

 

 

Jaume Payeras Vives 
 
 

   

 


