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REGIDORIA DE JUSTICIA SOCIAL, FEMINISME I LGTBI 
 
 
MODIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE 
PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS I L’EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL DE 
L’1 DE JUNY DE 2022 A 31 DE MAIG DE 2023 
 
D’acord amb el punt 12 de les bases de la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2022 i 2023 de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, 
l’òrgan instructor, atès l’informe de la Comissió Avaluadora sobre les al· legacions presentades, va formular la proposta de resolució definitiva que se va 
publicar a la plana web de l’Ajuntament de Palma el dia 13 de setembre de 2022. 
S’ha detectat amb posterioritat que no s’havien inclòs dues reformulacions de projectes corresponents a les entitats Cruz Roja Española i Fem Infància, S. 
Microcoop. Per tant, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de 
hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
 
A continuació es publica com queda la distribució pressupostària de les quanties proposades: 
 

Núm. Entitat CIF Títol projecte Punts 
barem 

Pressupost 
total projecte 

Quantia 
sol·licitada 

 Quantia 
concedida  

Pagament 
75% (2022) 

Pagament 
25% (2023) 

1 EDUCACLOWN G57942708 
Tallers d'educació i sensibilització per la 

promoció dels drets humans i la justícia social 
per a adolescents en risc de exclusió social  

67,5 10.071,04 €        6.464,27 €  4.571,15 € 3.428,36 € 1.142,79 € 

3 ARQUITECTIVES G57827529 
Cartografies emocionals: la ciutat amb ulls de 

dona 94,0 5.530,00 €        5.523,00 €  5.523,00 € 4.142,25 € 1.380,75 € 

4 
S´ALTRA SENALLA 

ASSOCIACIÓ DE TENDES 
SOLIDARIES DE LES ILLES 

G07653710 Els jocs com a eina de transformació social 74,0 6.300,00 € 4.927,82 € 4.927,82 € 3.695,87 € 1.231,96 € 

5 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Q2866001

G 
Charlas informativas sobre racismo y xenofobia a 

colectivos vulnerables 79,5 5.383,80 € 5.383,80 € 5.383,80 € 4.037,85 € 1.345,95 € 

6 FUNDACION VICENTE 
FERRER 

G09326745 Justícia global i ODS a través de la perspectiva 
de gènere 

82,5 7.715,12 €        6.000,00 €  5.586,96 € 4.190,22 € 1.396,74 € 
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7 FUNDACIÓN EUROAFRICA G16653032 

“Només anada – one way – sólo ida”.  campanya 
de sensibilització de les persones refugiades i/o 

desplaçades (causes, condicions de vida i 
conseqüències del desplaçament forçós) 

72,0 15.000,00 €        6.000,00 €  4.875,90 € 3.656,93 € 1.218,98 € 

8 FEM INFÀNCIA, S. 
MICROCOOP. F09995044 Quin lloc ocupem al món? jornada 

intergeneracional per a la transformació social 76,5 3.570,55 € 3.170,55 € 3.170,55 € 2.377,91 € 792,64 € 

9 AMICS DE LA TERRA 
BALEARS G07479397 

La ciutadania de palma com agent de canvi per 
aconseguir justícia climàtica i una transformació 

eco social, del local al global  
92,0           

5.897,50 €         5.897,50 €  5.897,50 € 4.423,13 € 1.474,38 € 

10 MEDICUS MUNDI 
MEDITERRANIA - MMMED G59944314 

Suport al sosteniment i l’impuls de la xarxa 
d’iniciatives de transició eco social al territori 

balear 
99,5 5.990,25 €        5.990,25 €  5.990,25 € 4.492,69 € 1.497,56 € 

12 FUNDACIO INICIATIVES DEL  
MEDITERRANI G16566804 Cicle de conferències “La transformació social 

des de la societat civil” (2a edició) 82,5 5.698,74 €        5.698,74 €  5.306,44 € 3.979,83 € 1.326,61 € 

13 
ASSOCIACIO XARXA 

CINEMA G57760779 Diàlegs amb ciutat: Agenda 2030 88,5 13.190,00 €      13.190,00 €  5.993,29 € 4.494,97 € 1.498,32 € 

14 
ASAMBLEA DE 

COOPERACIÓN POR LA 
PAZ 

G80176845 Cuando escapar no es un juego: defender los 
derechos humanos y la igualdad 92,0 6.225,00 €        6.000,00 €  6.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 

16 ASOCIACIÓN ANDIARA G57633810 I a nosaltres qui ens cuida?  Relats de dones 
migrants que es dediquen al sector de cures 

95,5 6.000,00 €        6.000,00 €  6.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 

17 
CREATICA  17 S. 

COOPERATIVA (DISSET 
TEATRE) 

F57706095 

Realització de curtmetratge documental i 
col·loqui sobre la situació ambiental i social de 

l’àrea de Manejo Especial de La Macarena 
(AMEM) a Colòmbia 

91,5 6.000,00 €        6.000,00 €  6.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 

18 ASOC CULTURAL ONGD 
THAKHI-RUNA 

G57478521 

Ciutat incloent. Rutes i itineraris compartits 
d’aproximació sociocultural entre persones 

migrades i natives per a enfortir la convivència i 
eradicar la xenofòbia i el racisme a l’espai urbà 

de Palma 

95,5 6.000,00 €        6.000,00 €  6.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 

19 SEALAND FILMS B09717869 Benín, el crepuscle dels infants esclau 86,0 5.825,00 €        5.823,99 € 5.823,99 € 4.367,99 € 1.456,00 € 

21 
ASOC COMITÉ ESPAÑOL 

DE LA UNRWA G84334903 
Gaza Amal: retos y avances de los ODS en la 

mujeres y niñas refugiadas de Palestina 93,0 6.500,00 €        6.000,00 €  6.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00 € 

24 ASSOCIACIÓ PALMA XXI G57956534 Cinefòrum històries de resistència  II 82,0 2.417,00 €        2.417,00 €  2.236,98 € 1.677,74 € 559,25 € 

25 NOU CIRC SOCIAL ILLES 
BALEARS G57935306 

Exposició “El pas de les sense passat-present-
actualitat de les persones desplaçades (projecte 

de continuïtat)  
69,5 6.317,86 €        5.979,06 €  4.690,17 € 3.517,63 € 1.172,54 € 

  159.091,86 € 139.925,98 € 99.977,80 € 74.983,35 € 24.994,45 € 
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S’han exclòs per no adequar-se a l’objecte de la convocatòria: 
 Fundació Tutelar Demà per a persones amb trastorn mental greu. 

 BOCES Bolivia Centro Social. 

 Asociación de Mujeres Romí Calí (AMROCA). 

S’han desestimat les subvencions a les activitats següents atès que no assoleixen la puntuació mínima establerta: 

 “Las necesidades de la población de Mali” de la Asociación Amigos de Mali en las islas. 

 “Somnis de i per a tothom” de la Fundació Somiadors Solidaris. 

 “Educar en valors: consciència gitana” de la Asociación Gao Caló Nueva Esperanza (AGANUE). 

 

S’han presentat les següents reformulacions: 
 El projecte “Cartografies emocionals: la ciutat amb ulls de dona”, de l’associació Arquitectives presenta, en termini, un ajust del seu pressupost 

inicial (que passa a ser de 5.530 €) i un ajust de la quantia imputada a la subvenció (que passa a ser de 5.523 €, quan se’ls havien concedit 

5.545,20€).  S’accepta la correcció i s’ajusta la quantia concedida a la sol·licitada . 

 El projecte “Els jocs com a eina de transformació social”, de S´Altra Senalla associació de tendes solidàries de les Illes presenta, en termini, un 

ajust del seu pressupost inicial que passa a ser de 6.300,00 €.  S’accepta la correcció. 

 El projecte “Charlas informativas sobre racismo y xenofobia a colectivos vulnerables”, de Cruz Roja Española presenta, en termini, un ajust del 

pressupost inicial que passa a ser de 5.383,80 €.  S’accepta la correcció. 

 El projecte “Quin lloc ocupem al món? Jornada intergeneracional per a la transformació social”, de Fem Infància S.Microcoop presenta, en 

termini, un ajust del pressupost inicial que passa a ser de 3.570,55 €.  S’accepta la correcció. 

 El projecte “Benín, el crepuscle dels infants esclau” de l’associació Sealand films presenta, en termini, un ajust del seu pressupost inicial que passa 

a ser de 5.825,00 €.  S’accepta la correcció. 

 
La publicació d’aquesta proposta de resolució definitiva obre un termini de deu dies hàbils, a partir que es publiqui, per presentar al·legacions o 
comunicar a l’òrgan instructor l’acceptació o renúncia a la proposta de resolució. En tot cas, l’acceptació de la proposta de resolució s’entén 
produïda si finalitzat el termini no s’expressa el contrari. 
Palma, 21 de setembre de 2022 
 
La Secretària, 
M. Antonia Mestre Riutort 
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