
Negociat: Serveis Socials
Ref: AAM

Assumpte:  Bases reguladores i convocatòria de subvencions de l’Ajuntament
de Marratxí a les Associacions de caire social.

Otorgament de subvencions en base de competitivitat

L’Ajuntament de Marratxí, vol promoure i donar suport a les activitats d’interès públic que,
d’una o altra forma estan vinculades a funcions atribuïdes legalment a la competència
local, articulant d’aquesta manera l’acció administrativa de foment.
Per aquest motiu convoca l’otorgament de subvencions en règim de competitivitat, d’acord
amb la llei 39/2003, de 17 de novembre general de subvencions, l’ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Marratxí  de 9 de juliol  de 2008 i  el  Pla Estratègic de
Subvencions de l’Ajuntmanet de Marratxí (periode 2016-2018).
Els  principis  que  regiran  aquesta  convocatòria  són  els  de  publicitat,  concurrència,
objectivitat, eficàcia i eficiència.
En  aplicació  de  l’article  17  de  la  Llei  General  de  Subvencions  abans  esmentada
s’estableix que les disposicions d’aquesta convocatòria són les següents:

1.- Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquestes bases és fixar els criteris i el procediment de concessió de les ajudes
anuals  a  associacions  de  caire  social  sense  ànim  de  lucre  inscrites  en  el  registre
municipal de l’Ajuntament de Marratxí.

Els objectius d’aquesta convocatòria són:
Fomentar, impulsar i incentivar l’organització i el desenvolupament d’activitats i programes
en matèria de serveis socials que redundin en benefici dels ciutadans de Marratxí.



2.- Beneficiaris/àries

Podran sol·licitar una ajuda en el marc d’aquesta convocatòria les associacions o entitats
de caire social sense ànim de lucre constituïdes legalment com a tals, registrades i amb
domicili al municipi de Marratxí.

3.- Activitats subvencionables

Podran  ser  objecte  de  subvenció  els  projectes  o  activitats  que  s’enquadrin  dins  les
actuacions següents:

3.1 Despeses derivades de l'atenció i subministrament d'aliments a persones que viuen en
situació de pobresa, estan en risc de sofrir-la o d'exclusió social, com també promoure
una conscienciació social i l'establiment d'una societat més justa i equitativa.
3.2  Despeses  derivades  de  la  realització  d’activitats  d’ajuda  social  que  proporcionin
atenció directa a persones dins l’àmbit del municipi de Marratxí.
3.3  Despeses  derivades  de  la  realització  d’activitats  de  caràcter  formatiu  o  preventiu
adreçades  a  la  població  que  viu  en  situació  de  pobresa,  està  en  risc  de  sofrir-la  o
d'exclusió social, del municipi de Marratxí.
No seran subvencionables els programes que promoguin qualsevol forma de discriminació
ni programes amb finalitat lucrativa.

4.- Requisits

a) Entitats  i  associacions  de  caire  social  sense  finalitat  lucrativa  domiciliades  en  el
municipi.

b) Estar inscrit al registre d’entitats ciutadanes o associacions de caire social.
c)   Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda municipal.
d)   Haver realitzat activitats de caire social, d’acord amb el punt tercer d’aquestes bases
al llarg de l’any 2016 i dins l’àmbit territorial del municipi.



e) Declaració d’altres ajudes obtingudes per les activitats desenvolupades o la manca de
la seva existència en el seu cas.
f) Haver justificat i acreditat les activitats objecte de subvenció en anys anteriors abans
d’aquesta convocatòria.

5.-  Convocatòria i quantia
L’import  màxim  que  es  destina  a  la  convocatòria  és  de  10.000,00€,  amb  càrrec  a
l’aplicació pressupostària 231.02.48900 del vigent pressupost General de l’Ajuntament per
a l’exercici  2016.  Amb un import màxim de 4.000€ per entitat.

6.- Procediment i criteris objectius que han de regir l’atorgament de la subvenció

El procediment de concessió de subvencions es farà mitjançant concurrència competitiva,
és a dir, a través de la comparació en un únic procediment de les sol·licituds presentades,
amb la finalitat d’establir una prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració,
amb el límit del crèdit pressupostari disponible per a aquesta convocatòria.

Els criteris per fer la valoració dels projectes són els següents:

a) Quant al projecte o activitat presentats, es valoraran fins a un màxim de 10 punts:

- La coherència entre objectius, activitats, programació i calendari.
-  L’equilibri  entre  mitjans  tècnics,  recursos  humans,  mitjans  materials  i  econòmics
necessaris.
-

El  nombre  de  persones  beneficiàries,  la  millora  de  les  seves  condicions  de  vida
personal o familiar, promoció social. 

-
La coordinació amb les diverses xarxes de serveis socials, públics o privats.

b) Quant a l’entitat, es valoraran fins a un màxim de 5 punts:

-
La capacitat de gestió de l’entitat: estructura suficient i mitjans necessaris. 



-
L’experiència prèvia de gestió en programes socials iguals o similars.

c) Quant a la/les necessitat/s objecte del projecte o activitat, es valoraran fins a 5 punts:

- Que es destini la subvenció a l'adquisició de productes de primera necessitat per a la
població en risc d'exclusió social.
- Que respongui a una necessitat real clarament identificada.
- Que cobreixi necessitats no ateses en el municipi i que tingui caràcter innovador.

*
La  puntuació  mínima  exigida  per  poder  optar  a  una  subvenció  és  de  5  punts;  la
puntuació màxima serà la suma dels parcials i podrà arribar fins als 20 punts.

El total de la subvenció́ resultarà̀ de l’aplicació́ dels següents criteris:

1. Es dividirà̀ el total de la dotació́ econòmica d’aquesta convocatòria entre la suma de
les puntuacions obtingudes de cada un dels projectes presentats conforme al punt
anterior. Així s’obtindrà el preu per punt pel total de punts de cada projecte aprovat.

2. L’import de la subvenció́ serà̀ la multiplicació́ del preu per punt pel total de punts de
cada projecte aprovat.

2. Es podrà subvencionar com a màxim el 100% del projecte presentat.

7.- Sol·licituds, termini, esmena de deficiències i documentació annexa.

La sol·licitud de subvenció es formalitzarà mitjançant el  model de sol·licitud (annex 1)
adreçada al senyor Batle de Marratxí, que serà presentada al registre de l’Ajuntament i a
les OAC disponibles.
El model de la sol·licitud es troba a l’Annex I d’aquestes bases.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a contar a partir de
l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la BDNS.



Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:
- Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant.
- Fotocòpia del DNI del representant de l’entitat que sol·licita la subvenció.
-  Declaració  jurada  d’estar  al  corrent  de  pagament  de  les  obligacions  fiscals  amb
l’Ajuntament.
-

Declaració jurada de les subvencions o ajudes procedents d’altres administracions o
entitats  per  a  l’activitat  o  projecte  presentat.  El  model  es  troba  a  l’annex  3  de  les
presents bases.

-
Fotocòpia del número de compte corrent  i el seu titular per poder fer l’ingrés, si cal, de
la subvenció mitjançant transferència bancària.

-
Projecte detallat de l’activitat o programa per al qual se sol·licita la subvenció en què
consti: justificació, objectius, població a la qual va adreçada, nombre de beneficiaris,
metodologia, activitats a realitzar,  mitjans tècnics, pressupost desglossat incloent els
ingressos previstos i despeses ( Annex 2)

- Factures originals liquidades, per l’import pel qual es demana la subvenció.
-

Model de sol·licitud de l’annex 1.
-

Models annexos 2, 3, 4 .

8.- Comissió d’avaluació tècnica

D’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, es constitueix la Comissió Avaluadora que ha
d’estudiar  i  comprovar  totes  les  sol·licituds  presentades,  i  ha  d’emetre  l’informe  que
serveix de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent.

Està formada pels membres següents:
-  President: El Batle de l’Ajuntament de Marratxí o persona amb qui delegui.
-  Secretari: El de la corporació o funcionari amb qui delegui.
-  Vocals: La Regidora de Serveis Socials.
-

El regidor de l’àrea d’Economia i especial de comptes; Interventora de la Corporació o
funcionari en qui delegui. 

- Un representant dels Serveis Jurídics municipals.



-
Una tècnica de Serveis Socials.

Aquests membres seran designats mitjançant decret de Batlia.

9.- Procediment i resolució

L’òrgan competent per a la concessió de la subvenció és el senyor Batle per a quantitats
inferiors a 2.000€, i la Junta de Govern si es tracta de quantitats superiors.
L’òrgan instructor és la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí, el qual
elaborarà un informe en què es manifesti  que de la informació de què es disposa es
desprèn que els  beneficiaris  compleixen tots  els  requisits  necessaris  per  accedir  a  la
convocatòria així com la proposta de valoracions conforme a aquesta convocatòria.
En el cas que la documentació presentada per l’associació o l’entitat no sigui completa,
l’òrgan instructor obrirà un termini de tres dies hàbils per esmenar les deficiències.
La  Comissió  avaluadora  es  reunirà  dins  els  cinc  dies  hàbils  posteriors  al  termini  de
presentació de sol·licituds, estudiarà els expedients tramesos així com l’informe emès per
l’òrgan instructor i elaborarà un informe favorable o desfavorable, expressant la quantia
que  es  proposa  en  cas  d’informe  favorable.  Aquest  informe  servirà  de  base  per  a
l’elaboració de la proposta de resolució, que elevarà a l’alcaldia o a la Junta de Govern en
el  termini  de  dos  dies  des  de  la  proposta  de  la  comissió  avaluadora  per  a  la  seva
resolució.
Les notificacions als sol·licitants de les subvencions que s’hagin atorgat es remetran als
deu dies de la seva aprovació.

10.- Cobrament i subvenció de les actuacions
Per al cobrament i  justificació del compliment de la finalitat s’ha concedit la subvenció
s’aplicarà  el  que  s’estableix  als  articles  19  i  següents  de  l’Ordenança  General  de
Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí de data 9 de juliol de 2008.
Les associacions i entitats perceptores d’aquestes subvencions en càrrec al pressupost
municipal  hauran  de  justificar  l’aplicació  dels  fons  percebuts.  L’esmentada  justificació
haurà de presentar-se juntament amb la documentació annexa de la sol·licitud i davant les
oficines de registre de l’Ajuntament.  Una vegada rebuda la documentació, la  regidoria



gestora emetrà informe acreditant  o no,  que es compleixin  les finalitats per a les que
s’atorga la subvenció, que es remetrà a la comissió avaluadora.
L’acreditació de la realització de l’activitat subvencionada necessària per al cobrament de
les subvencions, s’efectuarà presentant en qualsevol cas: 

• Memòria  de les activitats  realitzades o previstes per a l’any que es demana la
subvenció ( informació entitat, objectius, descripció de les activitats, metodologia,
sistemes d’avaluació i control...). De conformitat amb el pressupost presentat i amb
menció expressa dels resultats obtinguts, deduïts de l’aplicació dels sistemes de
seguiment i auto-avaluació proposats a la sol·licitud.

• Per a justificar les despeses, es presentaran factura o factures originals liquidades
per l’import pel què es demana la subvenció. També s’acceptaran altres documents
de valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa en els
termes establerts reglamentàriament. L’Ajuntament podrà demanar qualsevol altre
documentació en ordre a la millor justificació de la despesa. Encara que només se
subvencionin parcialment les activitats, s’haurà de justificar l’import total sol·licitat.

• En aplicació de l’article 20 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
de  Marratxí  de  data  9  de  juliol  de  2008,  també  s’haurà  de  presentar,  quan
s’escaigui: 

o Certificació, expedida pel perceptor, de què ha estat complerta la finalitat per a la

qual s’atorga la subvenció de conformitat amb el projecte presentat.
o Així mateix, el perceptors de la subvenció hauran d’aportar un compte justificatiu de

les despeses realitzades que s’ajustaran al següents requisits:
o Inclourà sota responsabilitat del declarant els justificants de les despeses o

qualsevol  altra  document  amb validesa jurídica que permetin  acreditar  el
compliment de l’objecte de la subvenció.

o Comprendrà  una  declaració  de  les  activitats  realitzades  que  han  estat

finançades amb la subvenció i  el seu cost,  amb el desglossament de les
despeses que han tengut.

o Quan  les  activitats  hagin  estat  finançades,  a  més,  amb  altres  fons  o

recursos, s’acreditarà també l’aplicació de l’esmentats fons a les activitats
subvencionades.



Les actuacions relatives a la justificació de la subvenció que es duran a terme per part de
l’àrea de serveis Socials seràn la comprovació de què les despeses presentades estan
directament relacionades amb l’activitat que desenvolupen i s’ha realitzat dins l’any en
curs. Es remetran mitjançant informe detellant el seguiment que s’ha fet i les actuacions
efectuades per les comprovacions pertinents del compliment de l’objecte pel qual es va
concedir la subvenció, a la intervenció municipal per a la seva fiscalització.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació durà amb ella l’obligació de
retornar les quantitats percebudes.
Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes en els següents casos:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles
que ho haguessin impedit

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat. A tal afecta l’àrea de Serveis
Socials podrà dur a terme les verificacions i comprovacions oportunes i valorar el
grau d’incompliment dels efectes objectius expressats a la memòria.

c) Incompliment de l’obligació de justificació insuficient.
d) Resistència,  excusa,  obstrucció  o  negativa  a  les  actuacions  de  comprovació  i

control financer, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la  mateixa finalitat,  procedents de qualsevol  administració o ens públic  o
privat, nacional, de la Unió Europea o de organismes internacionals.

e) Incompliment  de  les  obligacions  imposades  per  l’Administració  a  les  entitats
col·laboradores i  beneficiaris,  així  com dels compromisos per aquests assumits,
amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o se refereixin al
mode amb  què  s’han  d’aconseguir  els  objectius,  realitzar  l’activitat,  executar  el
projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

Els incompliments indicats suposen el reintegrament de l’import de la subvenció de forma
proporcional a la repercussió econòmica del mateix. D’aquesta forma, si es verifica que
l’entitat  perceptora  no  ha  destinat  la  totalitat  de  l’import  percebut  a  l’activitat
subvencionada, se li reclamarà el reintegrament de la quantia que no s’hagi destinat a
aquesta activitat, podem arribar a la totalitat de la mateixa.

El procediment pel reintegrament serà el previst a l’Ordenança reguladora.



11. Pagament de les subvencions

La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa
corresponent.
Aquesta resolució, una vegada comunicada al departament d’intervenció serà objecte de
la  corresponent  comptabilització  del  reconeixement  de  l’obligació  i  l’ordenament  del
pagament.  Es  procedirà  a  la  remissió  al  departament  de  tresoreria  que  procedirà  al
pagament de les quantitats concedides.

12. Obligacions dels beneficiaris

• Justificar  i  acreditar  la  realització  de  les  activitats  que  han  de  ser  objecte  de
subvenció.

• Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració del desenvolupament de l’activitat o
projecte.

• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i facilitar les dades que es requereixin
• Comunicar a l’Ajuntament d’obtenció d’altres ajudes obtingudes per a la realització

del projecte.
• Acreditar en el moment en què es sol·licita la subvenció que es troba al corrent en

el compliment de les seves obligacions tributàries.
• Conservar durant 5 anys els justificants de les despeses corresponents a l’activitat

per a la qual s’ha rebut ajuda.
• Fer  constar  de  manera  expressa  durant  la  realització  del  projecte  i  la  difusió

publicitària que sen faci, ja sigui mitjançant pàgines web, cartells publicitaris a les
instal·lacions, etc, el suport de l’Ajuntament de Marratxí.

13. Tot quant no estigui prevista en aquesta convocatòria es regirà pel que es disposa a
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí”



ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LES ASSOCIACIONS DE CAIRE SOCIAL INSCRITES
EN EL REGISTRE MUNICIPAL: ANY 2016

DADES DE L’ENTITAT

DENOMINACIÓ SOCIAL___________________________________________CIF ___________

DOMICILI_____________________________________________________ CP ____________

POBLACIÓ_______________________________NÚM.  REGISTRE
_______________________

TELÈFONS___________________________FAX _____________________________

ADREÇA ELECTRÒNICA_______________________________________________

PERSONA DE CONTACTE DONA ( ) HOME ( )

CÀRREC A L’ENTITAT _________________________________________________

NOM I LLINATGES _____________________________________________________

TELÈFON_________________________

CORREU  ELECTRÒNIC  DE  LA  PERSONA  DE  CONTACTE  ___________________
________________________



DADES DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT QUE ES PRESENTA 

______________________________________________________________________ 

IMPORT TOTAL DEL PROJECTE_______________________________________

QUANTIA SOL·LICITADA _____________________________________________ 

REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT DONA ( ) HOME ( )

NOM I LLINATGES __________________________________________________

NIF o CIF _________________________TELÈFON ________________________ 

SOL·LICITA

Que se li atorgui una subvenció en el marc de la convocatòria de les ajudes econòmiques
a les associacions de caire social del municipi de Marratxí per a l’any 2016, atès que
compleix els requisits per ser-ne beneficiari/ària, per la qual cosa declara que l’entitat que
representa:

a)  No  es  troba  sotmesa  a  cap  dels  supòsit  de  prohibició  per  ser  beneficiària  de
subvencions segons declaració responsable.

b) Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.



c) Que el finançament d’aquesta activitat per al 2016, per part d’altres administracions o
entitats  privades,  és  el  que  es  declara.  En  el  moment  de  la  justificació,  el
beneficiari/ària es compromet a comunicar altres ajuts concedits després d’aquesta
sol·licitud.

d)  Que  totes  les  dades  contingudes  en  aquesta  sol·licitud  i  en  la  documentació  que
s’annexa són certes i que accepta les normes de la convocatòria, facilitant la informació i
documentació que sigui necessària.
e)  Autoritza  que  s’incloguin  les  dades  anteriors  a  l’informatitzat  de  l’Ajuntament.  La
persona sol·licitant podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació i/o rectificació de les seves
dades en qualsevol  moment.  Conforme al  que disposa la  Llei  15/99,  de protecció  de
dades de caràcter personal, les dades subministrades en el present document sols seran
utilitzades per a les seves pròpies finalitats.

Data i signatura



ANNEX 2
RESUM DEL PROJECTE / ACTIVITAT PER A L’ANY 2016

SECTOR D’ATENCIÓ DEL PROJECTE / ACTIVITAT

_______________________________________________________________

NOM DEL PROJECTE / ACTIVITAT

_______________________________________________________________

PERSONES  DESTINATÀRIES  DEL  PROJECTE  /  ACTIVITAT  (descripció ́ de  les
característiques de la població objectiu)

_________________________________________________________________

SECTOR DE POBLACIÓ AL QUAL VA DIRIGIT

__________________________________________________________________

BREU  DESCRIPCIÓ  DEL  PROJECTE  /  ACTIVITAT  (antecedents,  justificació  de  la
necessitat  social  detectada,  situacions  de  risc  a  prevenir  i/o  les  mancances  que  es
cobriran o milloraran).

___________________________________________________________________
 

METODOLOGIA

_____________________________________________________________________ 



OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE / ACTIVITAT

 ______________________________________________________________________
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE / ACTIVITAT

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________
 
3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________ 

DATES PREVISTES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE / ACTIVITAT

DATA D’INICI ______________________________________

DATA DE FINALITZACIÓ _____________________________

DESCRIPCIÓ  DE  LES  ACTIVITATS  PRINCIPALS  (activitat  a  realitzar,  destinataris,
temporalització, nombre d’usuaris/àries...) 

ACTIVITAT  1

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________



ACTIVITAT  2                 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________

 ACTIVITAT  3
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

NOMBRE  TOTAL  DE  PERSONES  BENEFICIÀRIES  DEL  PROJECTE  /  ACTIVITAT:
___________

MITJANS TÈCNICS I HUMANS

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PRESSUPOST
 ______________________________________________________________________________



ANNEX 3
DECLARACIÓ  SOBRE  ALTRES  AJUTS  I  SUBVENCIONS  PER  A  LA  MATEIXA
FINALITAT

Nom i llinatges: __________________________________________________ 

Càrrec: _______________________ DNI / NIE / Passaport: _______________ 

En representació de l’entitat: ________________________________________ 

NIF / CIF:__________________

Declara:

( ) Que no s’han sol·licitat subvencions a cap altra administració pública o entitat privada
per dur a terme les mateixes activitats per a les quals se sol·licita l’ajut.

( ) Que s’han sol·licitat els ajuts públics o privats que s’indiquen a continuació, que estan
pendents de resolució: 

         Entitat o situació                                Quantia

________________________ _________________________

________________________ _________________________

________________________ _________________________



(  )  Que  l’entitat  ha  estat  beneficiària  dels  ajuts  públics  o  privats  que  s’indiquen
acontinuació per dur a terme el mateix programa d’activitats per al qual se sol·licita l’ajut:

Entitat o situació                                        Quantia 

________________________ _________________________ 

_________________________ ________________________ 

 ____________________, ____ de __________ de ______ 

(signatura)


