Acord de la Junta de Govern Local, de 18 de maig de 2022, de concessió de les
subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a Associacions
veïnals i les seves Federacions 2022-2024
Per Acord de la JGL núm. 20211013 01 005, de dia 13 d’octubre de 2021, es varen aprovar la
Convocatòria pública de subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per
a Associacions veïnals i les seves Federacions 2022-2024.
D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la Convocatòria esmentada, l’objecte d’aquesta és
establir les condicions generals de les subvencions per a assegurar mitjans de
finançament, en funció de les possibilitats pressupostàries, per a donar suport al
funcionament i les activitats que realitzen les associacions de veïnes i federacions
veïnals -i fomentar-los-, com són les festives, socioculturals i socioeducatives, tant de
caràcter estable com puntual, així com de sensibilització i de dinamització de la
participació ciutadana, ja sigui a l’àmbit de barri o del conjunt de la ciutat,mitjançant
l’execució d’un projecte de qualitat, obert a la ciutadania, divers, creatiu i participatiu.
La quantia aprovada per atendre les subvencions derivades de la convocatòria de referència és
de 2.100.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 16 92400 48902, quantitat que, atès
el caràcter plurianual de la dita convocatòria, es desglossa de la manera següent:
 700.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 16.92400.48902, o partida
escaient, del pressuposts general de l’Ajuntament de Palma per a l’any 2022;
 700.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 16.92400.48902, o partida
escaient, del pressupost general de l’Ajuntament de Palma per a l’any 2023;
 700.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 16.92400.48902, o partida
escaient, del pressupost general de l’Ajuntament de Palma per a l’any 2024.
Un cop exhaurit el termini per presentar les sol·licituds corresponents, el qual va concloure en
data 18/11/2021, s’hi han presentat les entitats següents:

Núm. expedient

CIF

Nom entitat

F/003

G07203573

Federació d'Associacions de Veïns de Palma

F/033

G57981755

Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma

S/N

G16658155

Som Serralta

V/004

G57050692

Associació de Veïns es Born des Molinar

V/005

G07202930

Veïnats Secar de la Real

V/007

G07181647

Associació de Veïns i Veïnes Camp Rodó

V/008

G07282072

Associació de Veïns Sant Antoni de la platja de Can Pastilla
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Núm. expedient

CIF

Nom entitat

V/009

G07525546

Associació de Veïnats de Canamunt

V/010

G07439839

Associació de Veïnats es Capitol de ses Estacions

V/011

G07495849

Associació de Veïns Tramuntana de Can Capiscol y Son Busquets

V/015

G57436297

Associació de Veïns es Pont des Tren

V/017

G07589492

Associació de Veïns d'Establiments

V/019

G07565609

Associació de Veïns es Forti

V/023

G07544877

Associació de Veïnats i Gent Gran de Sant Josep Obrer Son Coc

V/026

G07588221

Associació de Veïns de la Bonanova -Porto Pi

V/027

G07261878

Associació de Veïns Levantina de Nou Llevant

V/032

G07222029

Associació de Veïnats d´es Pil.larí

V/033

G07492051

Associació de veïns Pla de Sant Jordi

V/038

G07213234

Associació de Veïns Puig de Sant Pere sa Llotja Santa Creu

V/039

G07139934

Associació de Veïns es Moli des Rafal Vivero

V/041

G07111206

Associació de Veïnats es Rafal Vell

V/046

G57300121

Associació de veïnats de Santa Pagesa

V/049

G07736879

Associació de Veïnats Ses Veles

V/050

G07470610

Associació de Veïns s'Ametlet de s'Hostalot

V/053

G57617029

Associació de Veïns de s'Olivera de Son Cotoner

V/057

G07416852

Associació de Veïns de Son Cladera

V/059

G07541196

Associació de Veïnats Son Dameto - Son Pisá

V/060

G07623044

Associació de Veïnats de Son Espanyol

V/068

G07259823

Associació de Veïns de la barriada de Son Rapinya

V/071

G07514169

Associació de Veïns de Son Sardina

V/074

G07452733

Associació de Veïnats Bellver del Terreno

V/075

G07212921

Associació de Veïns Virgen de Lluc cl cardenal Cisneros
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Núm. expedient

CIF

Nom entitat

V/077

G07218498

Associació de Veïns de sa Calatrava

V/083

G07444656

Associació Veïnal d'es Coll d'en Rabassa

V/123

G57866212

Associació de Veïns i Veïnes de Nova Son Roca

V/126

G57824815

Associació de Veïns i Amics de Santa Catalina

V/127

G57926347

Associació de Veïns de Son Ferriol

V/140

G16582181

Associació de Veïns Nova Son Cotoner

V/143

G16597734

Associació de Veïns Nuestro Barrio y Son Canals

V/160

G57721581

Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent

En data 11 de març de 2022, va tenir lloc una sessió de la Comissió avaluadora de la qual es
va estendre l’acta corresponent en la que es va proposar, d’una banda, atorgar les subvencions
de referència a les entitats beneficiàries els projectes de les quals s’havien acceptat, amb les
propostes econòmiques sol·licitades per aquelles i la proposta econòmica determinada per
l’òrgan instructor segons si els projectes s’accepten en la seva totalitat o, segons el cas, es
deneguen parcialment. I d’altra banda, es proposa excloure del procediment a aquelles entitats
que no reuneixen els requisits establerts en la convocatòria esmentada, amb expressió dels
motius d’exclusió.
En data 17 de març de 2022, es va publicar la proposta de resolució provisional de dia 14 de
març de 2022, mitjançant el Decret núm. 202206649, al web de Participació Ciutadana, obrint
un termini de 10 dies hàbils (concretament, del 18 de març al 31 de març) per a què les
interessades poguessin presentar una reformulació del projecte presentat o renunciar-hi, si
s’escau, i per al·legar el que estimassin oportú. Finalitzat el dit termini, diverses entitats varen
presentar al·legacions, les quals es va acordar resoldre-les en la resolució definitiva. Aquestes
són:
 (F/033) Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma.
 (V/126) Associació de Veïns i Amics de Santa Catalina.
 (V/008) Associació de Veïns Sant Antoni de la Platja de Can Pastilla.
 (V/127) Associació de Veïns de Son Ferriol.
 (V/033) Associació de Veïns Pla de Sant Jordi.
 (V/160) Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent.
Per altra banda, també es varen rebre les reformulacions de les entitats següents:






(V/007) Associació de Veïns i Veïnes Camp Rodó.
(V/010) Associació de Veïnats es Capitol de ses Estacions.
(V/011) Associació de Veïns Tramuntana de Can Capiscol y Son Busquets.
(V/017) Associació de Veïns d'Establiments.
(V/032) Associació de Veïnats d´es Pil.larí.
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(V/033) Associació de veïns Pla de Sant Jordi.
(V/046) Associació de veïnats de Santa Pagesa.
(V/053) Associació de Veïns de s'Olivera de Son Cotoner.
(V/127) Associació de Veïns de Son Ferriol.

En relació amb les reformulacions presentades per les entitats que s’han relacionat, cal
explicar el següent:
 Han presentat reformulació del seu projecte, atès que la quantitat de la proposta de
la subvenció provisional era inferior a la quantitat sol·licitada.
 L’Associació de veïnats de Santa Pagesa ha presentat reformulació, malgrat la
proposta de subvenció era del 100% de la quantia subvencionable.
 No han presentat reformulació, malgrat la proposta de subvenció era inferior al
100% de la quantia subvencionable, l’Associació de Veïns de la Bonanova - Porto
Pi, ni l’Associació de Veïnats Bellver de El Terreno.
Pel que fa a l’al·legació presentada per l’AVV Sant Antoni de la Platja de Can Pastilla,
aquesta tenia el seu origen en el fet que la sol·licitud de la dita entitat no va ser valorada en la
primera sessió de la Comissió Avaluadora, la qual va tenir lloc el dia 11 de març de 2022, tal
com s’ha dit anteriorment, a causa d’un error administratiu. Consegüentment, en la segona
sessió de la dita Comissió, de data 8 d’abril de 2022, es va revisar i valorar la sol·licitud de
l’al·legant. Tenint en compte que l’associació compleix amb tots els requisits establerts a la
convocatòria per ser entitat beneficiària; que ha obtingut la puntuació mínima estipulada per
optar a la subvenció, i que hi ha disponibilitat pressupostària per a la Línia B, es va acceptar la
seva sol·licitud i es proposa com a entitat beneficiària. Arran d’aquesta circumstància, es va
aplicar de nou un repartiment proporcional composat (directe).
Com a conseqüència del que s’acaba de dir, la Comissió Avaluadora va acordar una nova
proposta d’adjudicació provisional amb el nou repartiment. Arran d’això, val a dir que la línia
A no s’ha vist modificada, mentre que la línia B ha sofert modificacions.
Cal advertir que l’import que consta a la sol·licitud de subvenció presentada per cada
interessada s’ha actualitzat d’ofici per a la correcta aplicació dels criteris de repartiment i que
aquesta proposta d’adjudicació provisional de la subvenció no inclou les aportacions
realitzades per les interessades.
Com a conseqüència del que s’han dit anteriorment, es va dictar una segona resolució
provisional, de data 13 d’abril de 2022, la qual es va publicar el mateix dia, mitjançant Decret
núm. 202206650, al web de Participació Ciutadana. Per aquesta es va obrir un nou termini de
10 dies hàbils (concretament, del 19 d’abril al 2 de maig) per a què les interessades poguessin
presentar una reformulació del projecte presentat o renunciar-hi, si s’escau, i per al·legar el
que estimassin oportú. Finalitzat dit termini, diverses entitats varen presentar sol·licituds de
reformulacions, que són les següents:
 (V/008) Associació de Veïns Sant Antoni de la Platja de Can Pastilla.
 (V/010) Associació d’Es Capitol de Ses Estacions
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 (V/011) Associació de Veïns Tramuntana de Can Capiscol y Son Busquets.
 (V/033) Associació de veïns Pla de Sant Jordi.
 (V/046) Associació de veïnats de Santa Pagesa.
En data 11 de maig de 2022, la Comissió avaluadora es va reunir per tal d’analitzar les
reformulacions realitzades per les entitats relacionades anteriorment, les quals considera
correctes. Per tant, acorda proposar com a beneficiàries de les subvencions de referència a les
entitats següents:
Línia A

Línia

Núm.
Exp.

CIF

Nom entitat

A

F/003

G07203573

Federació d'Associacions de
Veïns de Palma

TOTAL
PRESSUPOST
133.335,00 €

TOTAL
Subvencionat
131.999,91 €

PERCENTATG
E Subvencionat
99,00%

131.999,91 €

TOTAL

Línia B
Modalitat B.1

Línia

Núm.
Exp.

B1

S/N

B1
B1

CIF
G16658155

V/004 G57050692
V/007 G07181647

B1

V/008 G07282072

B1

V/009 G07525546

B1

V/010 G07439839

B1

V/011 G07495849

B1

V/017 G07589492

B1

V/019 G07565609

B1

V/026 G07588221

B1

V/032 G07222029

B1
B1
B1
B1

V/033 G07492051
V/039 G07139934
V/046 G57300121
V/053 G57617029

Nom entitat
Som Serralta
Associació de Veïns es
Born des Molinar
Associació de Veïns i
Veïnes Camp Rodó
Associació de Veïns Sant
Antoni de la platja de Can
Pastilla
Associació de Veïnats de
Canamunt
Associació de Veïnats es
Capitol de ses Estacions
Associació de Veïns
Tramuntana de Can
Capiscol y Son Busquets
Associació de Veïns
d'Establiments
Associació de Veïns es
Forti
Associació de Veïns de la
Bonanova -Porto Pi
Associació de Veïnats
d´es Pil.larí
Associació de veïns Pla de
Sant Jordi
Associació de Veïns es
Moli des Rafal Vivero
Associació de veïnats de
Santa Pagesa
Associació de Veïns de
s'Olivera de Son Cotoner

TOTAL
PRESSUPOST

TOTAL
Subvencionat

16.875,00 €

16.386,42 €

33.360,00 €

30.858,00 €

25.307,10 €

24.041,97 €

29.061,00 €

29.061,00 €

PERCENTATGE
Subvencionat
97,10%
92,50%
95,00%
100,00%

45.867,54 €

41.280,78 €

33.823,02 €

33.823,02 €

33.941,70 €

33.602,43 €

90,00%
100,00%
99,00%

34.950,00 €

30.259,80 €

42.000,00 €

42.000,00 €

12.855,00 €

9.594,45 €

28.599,99 €

25.740,00 €

7.680,00 €

7.292,58 €

41.225,37 €

39.953,01 €

40.326,00 €

34.295,64 €

18.079,98 €

16.271,97 €
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B1

V/059 G07541196

B1

V/060 G07623044

B1

V/074 G07452733

B1

V/127 G57926347

B1

V/143 G16597734

Associació de Veïnats Son
Dameto - Son Pisá
Associació de Veïnats de
Son Espanyol
Associació de Veïnats
Bellver del Terreno
Associació de Veïns de
Son Ferriol
Associació de Veïns
Nuestro Barrio y Son
Canals

46.666,68 €

42.000,00 €

32.406,00 €

30.686,52 €

36.210,00 €

35.440,83 €

40.740,00 €

36.665,94 €

42.424,98 €

42.000,00 €

90,00%
94,69%
97,88%
90,00%
99,00%

601.254,36 €

TOTAL

Modalitat B.2
Línia

Núm.
Exp.

CIF

B2

V/005

G07202930

B2

V/027

G07261878

B2

V/038

G07213234

B2

V/041

G07111206

B2

V/049

G07736879

B2

V/068

G07259823

B2

V/071

G07514169

B2

V/075

G07212921

B2

V/083

G07444656

B2

V/123

G57866212

B2

V/140

G16582181

TOTAL
PRESSUPOST

TOTAL
Subvencionat

PERCENTATGE
Subvencionat

Veïnats Secar de la Real

126.000,00 €

126.000,00 €

100,00%

Associació de Veïns
Levantina de Nou Llevant
Associació de Veïns Puig
de Sant Pere sa Llotja
Santa Creu
Associació de Veïnats es
Rafal Vell
Associació de Veïnats Ses
Veles
Associació de Veïns de la
barriada de Son Rapinya
Associació de Veïns de
Son Sardina
Associació de Veïns
Virgen de Lluc cl cardenal
Cisneros
Associació Veïnal d'es
Coll d'en Rabassa
Associació de Veïns i
Veïnes de Nova Son Roca
Associació de Veïns Nova
Son Cotoner

126.822,72 €

125.554,50 €

99,00%

126.000,00 €

126.000,00 €

100,00%

125.100,00 €

125.100,00 €

100,00%

118.806,00 €

112.865,70 €

95,00%

127.272,81 €

125.995,89 €

99,00%

128.790,00 €

122.350,50 €

95,00%

127.251,00 €

125.974,68 €

99,00%

127.260,96 €

125.988,36 €

99,00%

126.177,72 €

124.915,95 €

99,00%

127.272,72 €

126.000,00 €

99,00%

Nom entitat

1.366.745,58 €

TOTAL

Quant a les al·legacions presentades per les entitats contra la proposta de resolució
provisional de data 14 de març de 2022, es resol el següent:
1. (F/033) Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma:
En l’informe del cap del Departament de Participació Ciutadana i Coordinació
Territorial d’1 d’abril de 2022, es desestimen les al·legacions presentades d’acord amb
el que s’informa en l’apartat Consideracions jurídiques:
PRIMERA.- Tal com s’ha dit en l’antecedent cinquè d’aquest Informe, les al·legacions presentades per la
FVCP –i exposades en l’antecedent quart– s’han de desestimar d’acord amb l’argumentació següent,
mitjançant la qual es donarà resposta a cada una d’aquelles:
a)

Primera a la primera:
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No se’n realitza cap valoració d’aquesta al·legació, atès que es tracta d’un reconeixement de facto
per part de l’al·legant d’una sèrie de fets i actuacions. Consegüentment, no procedeix realitzar-ne
cap tipus de valoració.
b)

Segona a la segona:
Del que s’exposa en aquesta al·legació, el contingut de l’article 2 dels Estatuts de la FVCP és clar:
aquesta entitat té la finalitat d’unir de totes les associacions i entitats l’àmbit de les quals són els
barris de Palma i que agrupin, tal com s’hi expressa, veïns, joves, persones majors, esportistes,
activitats solidàries i benèfiques, socials, culturals, en defensa dels consumidors, etc. En definitiva,
qualsevol entitat, independentment de la seva naturalesa i finalitat, que desplegui la seva activitat en
el municipi de Palma. Per tant, no diu expressament que la FVCP sols agruparà entitats veïnals, sinó
qualssevol associacions i entitats que actuïn en el municipi de Palma.
El fet exposat constitueix un obstacle per a què l’al·legant pugui accedir a les subvencions que ens
ocupen, atès que les federacions que hi concorrin han d’estar integrades exclusivament per
associacions veïnals.
A banda de l’anterior, l’al·legant va annexar amb la seva sol·licitud per a concórrer en les
subvencions de referència un llistat amb les associacions veïnals que en són membres i altres
associacions federades. Revisat el dit document, s’ha constat que el següent:


Respecte del llistat de les associacions veïnals federades: s’hi relacionen entitats que no
són veïnals, com per exemple l’associació Gao Calo la qual no es veïnal ni tampoc pertany
a cap barri de Palma, o l’Associació d’Indústria i Comerç de Son Ferriol, que tampoc no
és veïnal i està integrada per empreses; o entitats que no tenen el seu domicili al municipi
de Palma, com és l’AVV Amics de s’Arenal de Llucmajor la qual té el seu domicili en el
municipi de Llucmajor.
Respecte d’aquest darrer supòsit cal dir que, si bé la convocatòria no estableix
expressament que les federacions s’han d’integrar exclusivament amb associacions veïnals
radicades al municipi de Palma, aquest esperit s’infereix del que es disposa a al preàmbul
de la pròpia convocatòria quan diu: [...] d’acord amb el estableix el Reglament orgànic de
participació ciutadana en els següents termes: [...] L’article 2 d) detalla com un dels
objectius del Reglament el de «potenciar la vida associativa en el terme municipal de
Palma [...], i d’acord amb el que es disposa en la normativa municipal respecte de l’àmbit
territorial sobre el qual es despleguen les competències municipals, que no és cap altre que
el terme municipal.



Respecte d’altres associacions federades: aquestes no són associacions veïnals, la qual
cosa incompleix amb el requisit que les federacions estiguin integrades exclusivament per
entitats veïnals que es preveu a l’apartat 5 c) de la convocatòria de referència i que s’ha
esmentat als antecedents.

És pels motius que s’han exposat, en relació amb l’objecte i els requisits prevists en la convocatòria
de les subvencions abans esmentades que han de complir els beneficiaris, l’al·legació s’ha de
desestimar.
c)

Tercera a la tercera:
Es preveu en l’article 4 dels Estatuts de l’al·legant la col·laboració amb altres entitats les quals
s’hagin adherit a la FVCP amb veu però sense vot. Aquesta previsió en els estatuts es considera un
impediment accessori i addicional al que s’ha dit en la resposta a l’al·legació precedent. És a dir,
impedeix, de forma complementària, que la dita entitat pugui accedir a les subvencions que ens
ocupen, atès que es tracta de qualssevol entitats –no es diu en el dit article 4 que les dites entitats
adherides hagin de ser veïnals– l’adhesió de les quals ha d’implicar que abonin una quota a
l’al·legant per tal que tenguin veu en el si d’aquesta i per tant hi participin. Per la qual cosa,
indirectament, sí formen part de la FVCP.

d)

Per tant, en relació amb l’objecte i els requisits prevists en la convocatòria de les subvencions abans
esmentades que han de complir els beneficiaris, l’al·legació s’ha de desestimar.
Quarta a la quarta:
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En aquesta al·legació es fa esment a què, en l’article 11.4 dels Estatuts de l’al·legant, l’assemblea
general ordinària de la FVCP únicament hi participen els membres directes, si bé, abans de què se
celebri aquella, haurà de tenir lloc una prèvia en la que hi participin, amb veu però sense vot, els
membres adherits.
Arribats en aquest punt, i atès el que s’ha argüit precedentment, és indiferent si els membres adherits
tenen vot o no en l’assemblea general de la FVCP perquè el quid de la qüestió radica en el fet que la
dita entitat està integrada per no sols entitats que són veïnals, sinó també per entitats que, per
exemple i com s’ha dit en la consideració jurídica primera a), per associacions que, o no són veïnals
o són empresarials, i per altres entitats federades que no són veïnals. Tot això és determinant per a
excloure l’al·legant del procediment que ens ocupa.
e)

Cinquena a la cinquena:
Aquesta al·legació se circumscriu al que disposa l’article 12.2 dels Estatuts de la FVCP segons el
qual els membres de la seva Junta Directiva s’elegiran en llistes obertes de candidats presentats per
cada associat, un per cada membre directe d’aquella.
En la mateixa línia que la resposta feta en l’al·legació precedent, aquesta és totalment irrellevant atès
que, com ja s’ha dit en la consideració jurídica primera a), el fet que ha motiva l’exclusió de
l’al·legant del la convocatòria de subvencions de referència és el fet que no està integrada
exclusivament per associacions veïnals, per la qual cosa incompleix amb els requisits que han de
complir els beneficiaris.

SEGONA.- Cal recordar que la concessió de subvencions per part de les administracions públiques deriva de
l’exercici de la potestat de foment que tenen reconeguda, amb la finalitat d’establir ajuts a sectors o àmbits
concrets que es consideren d’interès per a la societat i/o l’economia. En l’exercici de la dita potestat, les
administracions publiques o les entitats del sector públic determinen, segons les competències que tenen
atribuïdes, els sectors o àmbits que consideren o volen fomentar. Consegüentment, fixen de manera
discrecional l’objecte del que volen subvencionar, exercint d’aquesta manera la potestat discrecional que tenen
atribuïda, però sempre amb respecte i submissió a l’ordenament jurídic. Un cop fixat aquell i les finalitats, així
com la resta d’elements i requisits que s’han d’incloure en les bases reguladores de la concessió de
subvencions, aquestes adquireixen la naturalesa de norma un cop aprovades per l’òrgan competent i impliquen
per als sol·licitants de subvencions l’acceptació de facto –i d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei
38/2003–, dels requisits i termes de la convocatòria.
Exposat l’anterior, i respecte del cas que ens ocupa, la presentació de la sol·licitud per part de l’al·legant a les
subvencions de referència va implicar l’acceptació de les condicions establertes en la convocatòria i,
consegüentment, dels requisits que com a beneficiari havia de complir, segons es va preveure en aquella. Per
tant, i com és lògic, l’incompliment dels dits extrems dona lloc a l’exclusió in límine de la seva sol·licitud,
sense que es pugui entrar a valorar el seu projecte, ja que, altrament, això implicaria l’acceptació de la
sol·licitud i, per tant, una actuació contrària a dret.

2. (V/126) Associació de Veïns i Amics de Santa Catalina:
En l’informe del cap del Departament de Participació Ciutadana i Coordinació
Territorial de 4 d’abril de 2022, es desestimen les al·legacions presentades d’acord
amb el que s’informa en l’apartat Consideracions jurídiques:
El supòsit que ens ocupa consisteix en una sol·licitud per la qual es vol esmenar una
documentació un cop transcorregut el termini establert per fer-ho; és a dir, realitzar una esmena
extemporàniament mitjançant la formulació d’una al·legació dins el termini previst per al·legar
contra la resolució provisional de les subvencions de referpencia.
D’acord amb el que estableixen de la convocatòria de subvencions que ens ocupen en el seu
apartat 10.5, les deficiències en la documentació esmenable haurà de tenir en el termini,
improrrogable, de 10 dies hàbils. En cas no es realitzi aquesta actuació, l’apartat 10.6
contempla com a conseqüència directa el desestiment de la sol·licitud i el seu arxiu. Aquesta
previsió es va realitzar en els mateixos termes que el que preveu l’article 23.5 de la Llei
38/2003, segon el qual: Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de
convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo
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máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Per tant, ens trobam davant un termini preclusiu que en cap cas permet la seva pròrroga i que
com a conseqüència directa de la seva observació es produeix el desestiment de la sol·licitud.
En el nostre cas, a l’al·legant se li va concedir un termini de deu dies per tal que esmenàs la
deficiència esmentada en l’antecedent tercer d’aquest informe, el qual concloïa el 8 de febrer
de 2022. Val a dir que, a banda del dit requeriment, es va realitzar un seguiment i
acompanyament de la deficiència amb l’AVV que es va materialitzar en telefonades i correus
electrònics que varen tenir lloc en diversos dies. En cap cas va realitzar l’esmena dins el
termini esmentat. Consegüentment, se l’ha tenir per exclosa del procediment, atès que, segons
els termes legals expressats abans, es considera que ha desistit de la seva sol·licitud.
Per tant, i d’acord amb tot el que s’ha argüit, es conclou el següent:
L’al·legació presentada per l’Associació de Veïns i Amics de Santa Catalina, per la qual vol
esmenar la seva sol·licitud per a les subvencions que en ocupen, s’ha de desestimar per haverse realitzat el tràmit extemporàniament.

3. (V/033) Associació de veïns Pla de Sant Jordi:
En l’informe de l’Àrea Tècnica corresponent del Departament de Participació
Ciutadana i Coordinació Territorial, d’11 de maig de 2022, es desestimen les
al·legacions presentades d’acord amb el que s’informa a continuació:
Un cop analitzades les al·legacions formulades per l’Associació de Veïns Pla de Sant Jordi, la
Comissió Avaluadora s’acorda desestimar l’al·legació presentades atès el procediment per
aplicar factors de correcció es troba regulat a l’apartat 9.9 de les esmentades bases i la previsió
econòmica de manera general no permet conèixer quines activitats són les subvencionades.

4. (V/127) Associació de Veïns de Son Ferriol:
En l’informe de l’Àrea Tècnica corresponent del Departament de Participació
Ciutadana i Coordinació Territorial, d’11 de maig de 2022, es desestimen les
al·legacions presentades d’acord amb el que s’informa a continuació:
Un cop analitzades les al·legacions formulades per l’Associació de Veïns de Son Ferriol, la
Comissió Avaluadora s’acorda estimar l’al·legació i revisar les puntuacions assignades al
projecte presentat.
Un cop fetes les comprovacions oportunes, la Comissió Avaluadora acorda mantenir les
puntuacions assignades i, per tant, es proposa que l’entitat sigui beneficiària de la modalitat B1.

5. (V/160) Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent:
En l’informe de l’Àrea Tècnica corresponent del Departament de Participació
Ciutadana i Coordinació Territorial, d’11 de maig de 2022, es desestimen les
al·legacions presentades d’acord amb el que s’informa a continuació:
Les al·legacions presentades per la l’Associació Son Quint –i exposades en l’antecedent
cinquè– s’han de desestimar d’acord amb l’argumentació següent, mitjançant la qual es
donarà resposta a cada una d’aquelles:
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a) Primera a la primera:
La comissió avaluadora manifesta el seu acord amb la puntualització prèvia realitzada per
l’entitat. És per aquest motiu que s’estableixen les bases de la Convocatòria pública de
Subvencions per a Associacions de Veïnals i les seves Federacions 2022-2024, que
regulen el funcionament de les mateixes i estableixen, alhora, els barems de puntuació
sobre els que s’han realitzat les valoracions dels projectes presentats. Per tant, la proposta
de resolució provisional no respon a un criteri de discrecionalitat si no a l’aplicació dels
Criteris de Valoració establerts a les presents bases.
Aquesta al·legació es tracta d’una puntualització prèvia i, conseqüentment, no procedeix
realitzar-ne cap tipus de valoració.
b) Segona a la segona:
Tal com s’estableix als punt 12.5 i 12.7 de les presents bases, les valoracions dels projectes
presentats s’ha portat a terme per la Comissió Avaluadora en base als barems de puntuació
establerts a dites bases.
Pel que fa al projecte presentat per l’Associació Son Quint – Parc Natural de Ponent, si bé
el projecte està ben redactat, és viable i d’acreditada solvència, presenta manca de claredat
i coherència en alguns aspectes; principalment, que una part significativa dels apartats
s’han complimentat de tal forma que no corresponen a l’envergadura del pla de
dinamització i activitats inclòs al projecte presentat. A més a més, s’inclouen a aquest
apartat, algunes activitats que no es corresponen amb l’objecte de la present convocatòria,
com són la Dinamització de la Plataforma Ponent-Ponent i el Punt d’Informació i
Assessorament a Entitats; atès que, dites activitats, serien més pròpies d’una projecte de
Línia A per a federació d’associacions veïnals, que de les modalitats B.1 i B2 establertes
per a associacions veïnals.
És pels motius que s’han exposat es valora desestimar l’al·legació.
c) Tercera a la tercera:
La reunió mantinguda el passat 21 de març va ser amb Clàudia Costa del Rio, Directora
General de Participació Ciutadana i Maria Antònia Froilán Jaume, Coordinadora de
Participació Ciutadana, ambdues com a representants de la Comissió Avaluadora
d’aquesta convocatòria. Com s’explicà a la reunió, la valoració que es va portar a terme es
va realitzar sobre el projecte presentat per l’esmentada entitat. En cap cas es valora
l’objecte de l’Associació atès que, si s’hagués considerat que l’entitat no complia els
requisits i objecte de la present convocatòria, hagués quedat exclosa d’ofici sense la
revisió del projecte presentat, com no ha estat el cas.
Per altra banda, les valoracions realitzades dels projectes presentats per la Comissió
Avaluadora no es poden realitzar-se en base a creences, sinó atenint-se als criteris de
baremació establerts a l’apartat 12.5 de la present convocatòria.
Altrament, la valoració del fet que la plataforma Ponent-Ponent es tracta d’una entitat
aliena a Son Quint (amb personalitat jurídica o no) no es basa en una creença sinó en la
pròpia redacció del projecte: “derivada de la participació de @SON_QUINT en aquesta
organització formada des de l’any 2017 per diverses entitats ciutadanes territorials i
sectorials del Districte de Ponent, amb les que habitualment es col·labora en els àmbits
sociocultural, associatiu i comunitari (foment de la participació ciutadana i del
voluntariat). La plataforma va néixer l’any 2017 i hi participen, de forma més o manco
estable, fins a 15 entitats ciutadanes”
Per tant, entenem que, amb personalitat jurídica o no, l’esmentada plataforma està formada
per diverses entitats i, si bé el treball en xarxa és un dels apartats que es valora en els
barems de puntuació (apartat 12.7) de la present convocatòria; es considera que la
dinamització de dita plataforma, escapa de l’objecte de les modalitats B.1 i B2 de la
present convocatòria adreçades a associacions veïnals i, per tant, la valoració es realitza en
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base al projecte presentat com a l’Associació Son Quint- Parc Natural de Ponent i les
activitats que directament són proposades per aquesta i no com la Plataforma PonentPonent.
Per tot això, es considera que l’al·legació s’ha de desestimar.
d) Quarta a la quarta:
El fet que l’àmbit d’actuació de Son Quint no comprengui un barri de Palma, no ha afectat
a la valoració del projecte presentat atès que, com s’estableix a les bases de la present
convocatòria (5.d.), per les entitats que es presentin a la línia B, l’àmbit d’actuació ha de
ser d’un barri o zona de la ciutat.
Pel que fa a la consideració que Associació Son Quint- Parc Natural de Ponent “no
presenta un model d’associació de veïns clàssic”, és considera que, en general, el projecte
presentat és un projecte que genera confusió en la seva redacció. Entenem que el motiu
d’aquesta confusió no ve donada pel fet de tractar-se d’una entitat veïnal “no clàssica”,
sinó per una manca de claredat en la redacció d’una part significativa dels apartats, de tal
forma que la forma en com s’explica no permet entendre si el que es subvenciona és a
executar per la plataforma o per l’entitat i si el que s’explica fa referència al projecte en
concret o al funcionament de l’entitat en general.
Per tant, i atenent a aquesta de manca de claredat es valora desestimar l’al·legació.
e) Cinquena a la cinquena:
L’entitat ha obtingut 2,2 punts sobre 3 a l’apartat d’orientació d’objectius cap a:
l’associacionisme, el treball en xarxa i el voluntariat; l’enfocament de gènere; els drets
humans, la solidaritat, la valoració de la diversitat, la convivència i la cohesió social.
Atès que aquesta al·legació es tracta d’una descripció de la puntuació obtinguda, no se’n fa
cap altra valoració.
f)

Sisena a la sisena:
L’entitat ha obtingut 8,2 punts sobre 10 a l’apartat de seguiment i avaluació.
De la mateixa manera, i atès que aquesta al·legació es tracta d’una descripció de la
puntuació obtinguda, no se’n fa cap altra valoració.

g) Setena a la setena:
L’entitat ha obtingut 8 punts sobre 10 a l’apartat de valoració econòmica.
No es realitza cap valoració.
h) Vuitena a la vuitena:
L’entitat ha obtingut 2,7 punts sobre 4 a l’apartat de aspectes relacionats amb el
coneixement del context.
No se’n fa cap valoració.
i)

Novena a la novena:
L’entitat ha obtingut 5,1 punts sobre 9 a l’apartat de aspectes relacionats amb el treball en
xarxa en el desenvolupament del projecte.
No procedeix fer-ne cap valoració.
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j)

Desena a la desena:
Pel que fa als aspectes relacionats amb l’entitat sol·licitant, l’entitat ha obtingut 6 punts
sobre 16. En aquest apartat, són molts els aspectes puntuats. Cada un dels apartats s’ha
valorar, necessàriament, de forma independent tal com es recull als criteris de valoració
establerts a les bases; la puntuació obtinguda resulta del sumatori de cada un dels aspectes
valorats.
El punt 1.1.Estructura i organització del treball de l’entitat del Formulari Descriptiu es
correspon amb el barem de puntuació de solvència institucional (estructura i organització
del treball). En aquest punt; els aspectes que es varen tenir en compte per la valoració,
varen ser:







Organigrama de l’entitat.
Funcionament de l’entitat.
Periodicitat de les reunions de la Junta Directiva.
Comissions i grups de treball (quan es varen crear, com funcionen, quines funcions
tenen).
Com es prenen les decisions i qui les pren.
Valoració d’altres aspectes com (objectius, història, nombre de socis...).

L’entitat va obtenir 2,1 sobre 3 punts. S’acorda mantenir la puntuació atorgada.
En el punt 1.2. El paper del voluntariat dins l’entitat, es varen tenir en compte les següents
qüestions:






Funcions i tasques del voluntariat.
Sistemes de coordinació del voluntariat.
Formes o mecanisme per fomentar el voluntariat.
Planificació o generació de voluntariat.
Número de persones voluntàries.

En relació a aquest punt, s’acorda la revisió de puntuació d’aquest apartat, atorgant 2,6
sobre 3 punts.
Pel que fa al punt 1.3.Experiència de l’entitat en treball de dinamització del barri/l’entorn
corresponent al punt Experiència prèvia de l’entitat beneficiària en treball de dinamització
del barri del barem de puntuació i es considerava, segons el mateix barem:




Experiència en desenvolupament de programes, projectes i accions de dinamització de
ciutat (fins a 4 punts).
Treball en xarxa amb altres entitats (fins a 3 punts).
Treball en xarxa amb serveis públics (fins a 1 punt).

Vistos els arguments exposats per l’Associació Son Quint i tenint en compte el nombre de
projectes i accions desenvolupades, s’acorda revisar la puntuació d’aquest apartat de 3,3 a
6,5 punts.
Finalment, en el punt 1.4. Participació en accions de formació promogudes pel
Departament de Participació Ciutadana, fins a 2 punts, només es puntuava el fet d’haver
assistit a les formacions oferides pel Departament de Participació Ciutadana amb la
finalitat de facilitar la presentació de projectes a la convocatòria de subvencions. En aquest
cas, l’entitat va obtenir una puntuació de 0 punts atès que no hi va assistir cap representant.
Per tant, en relació a aquesta al·legació, la Comissió Avaluadora acorda revisar la
puntuació obtinguda atorgant una puntuació de 11,2 sobre els 16 possibles.
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k) Onzena a la onzena:
Es considera que aquesta al·legació ja ha estat resolta en el punt anterior.
l)

Dotzena a la dotzena:
L’entitat ha obtingut 18,8 punts sobre 51 de l’apartat aspectes relacionats amb la
formulació del projecte. Així, els aspectes relacionats en com es formula el projecte,
suposen l’apartat al qual es destina una major puntuació. Del total de 51 punts, la
puntuació màxima de l’apartat persones i col·lectius participants era de 7 punts, dels quals,
l’entitat va obtenir-ne 2,2 punts.
Els aspectes que es valoren, d’acord amb els barems de puntuació (apartat 12.5 de la
present convocatòria), es divideixen en els següents apartats, els quals són puntuats,
novament, de manera independent:







Descripció clara i detallada del projecte, fins a 7 punts.
Coherència entre objectius, persones/col·lectius participants, activitats,
temporalització i pla de difusió, fins a 7 punts.
Orientació d’objectius cap a: l’associacionisme, el treball en xarxa i el voluntariat;
l’enfocament de gènere; els drets humans, la solidaritat, la valoració de la diversitat, la
convivència i la cohesió social, fins a 3 punts.
Persones/col·lectius participants, fins a 7 punts.
Pla de dinamització i activitats, fins a 23 punts.
Estratègia de comunicació i difusió de les activitats, fins a 4 punts

En relació a l’apartat de persones i col·lectius participants, la puntuació màxima sobre el
total era de 7 punts; dels quals, l’entitat va obtenir-ne 2,2. En aquest apartat, es varen
puntuar diferents criteris puntuats, independentment cada un d’ells, de 0 a 5 punts. Els
sumatori total d’aquest punts es ponderava de 0 a 7 punts que corresponien a aquest
apartat. Els criteris que es valoraren, foren:







La descripció clara i detallada de les persones i col·lectius participants als quals es
dirigien les activitats; amb una puntuació obtinguda de 3 sobre 5 punts.
El detall del nombre de participants per cada una de les activitats; amb una puntuació
obtinguda de 5 sobre 5 punts.
La identificació de les característiques dels participants; amb una puntuació obtinguda
de 3 sobre 5 punts.
La diversitat en la tipologia dels participants; amb una puntuació obtinguda de 1 sobre
5 punts atès que no hi ha una gran diversitat de destinataris.
Els mecanismes de participació dels participants; amb una puntuació obtinguda de 0
punts atès que no s’especifiquen.
La inclusió, participació de infants, joves, població vulnerable o amb risc d’exclusió
social, amb una puntuació obtinguda de 0 punts atès que no hi ha activitats dirigides
especialment a col·lectius específics.

Per tant, no és que no s’hagi realitzat una anàlisi integradora del projecte, és que, per a la
valoració, s’han seguit els criteris de baremació prèviament establerts i que, a més
corresponen, en la seva majoria, a cada un dels apartats del projecte.
S'entén que, la formulació del projecte, és la part central del projecte, motiu pel qual
s’atorga fins a un màxim de 51 punts. És en aquest apartat allà on les entitats exposen allò
que volen fer i pel que es presenten a la convocatòria de subvencions; és on les entitats
especifiquen què volen aconseguir, quines activitats desenvoluparan per aconseguir-ho, a
qui van dirigides, com es comunicaran aquestes activitats, com s’avaluarà si s’han assolit
els objectius plantejats, etc.
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Pel que fa a les activitats a desenvolupar, que s’havien de descriure al pla de dinamització i
activitats, amb un valor màxim de 23 punts, les entitats havien d’incloure totes les
activitats que volien incloure el projecte; és a dir, incloure en aquest apartat totes les
activitats per les quals es sol·licitava la subvenció i, per tant, descriure tots els aspectes
d’allò que es volia que es subvencionés: la descripció de l’activitat, el seus continguts, la
seva metodologia, la temporalització, les persones a les quals es dirigien, etc.
Les entitats podien incloure tantes activitats com volguessin i, de la mateixa manera,
aquelles activitats que no s’han recollit en aquest apartat, no s’han tingut en compte a cap
dels projectes presentats; atès que, precisament, pel fet de presentar-se a una convocatòria
pública de subvencions es requereix aquest nivell de concreció que permet conèixer
perfectament què és allò que s’està subvencionant.
L’associació Son Quint-Parc Natural de Ponent només inclou 3 activitats en aquest apartat:
per tant, no és només una qüestió de quantitat d’activitats, sinó que amb 3 activitats resulta
difícil obtenir una puntuació que reculli diversitat d’activitats, de participants, la promoció
de diferents valors, etc. Lògicament, la puntuació és molt més acotada per a 3 activitats
que per a 5 o per 10, com s’han presentat a d’altres projectes.
Per altra banda, altres aspectes de la formulació del projecte, també han estat valorats amb
una baixa puntuació; aquest és el cas de la coherència, per exemple, perquè no queda clar
que les activitats proposades responguin al compliment dels objectius plantejats, per la
manca de claredat que comentàvem abans si el que es subvenciona és a executar per la
plataforma o per l’entitat, si el que s’explica fa referència al projecte en concret o al
funcionament de l’entitat en general, la desproporció detectada entre la realització de tres
activitats i el pla de comunicació establert, per exemple, o amb la quantia pressupostària
prevista per a despeses de lloguer.
Per altra banda, i contràriament al que es suposa a l’al·legació realitzada, les presses o les
pressions per revisar els projectes, no han fet que es deixessin activitats sense valorar;
novament, el criteri seguit és el mateix per a totes les entitats: les activitats valorades han
estat aquelles incloses a l’apartat corresponent, és a dir, a l’apartat de Formulació del
projecte i, específicament, a l’apartat de Pla de Dinamització i Activitats. Més bé, les
presses per a revisar i valorar els projectes han estat derivades perquè les entitats fossin
coneixedores de si eren beneficiàries o no de la subvenció i, en tot cas, de la proposta de la
quantitat atorgada.
En relació a les activitats festives, s’aplica el mateix criteri de concreció de les activitats
esmentats amb anterioritat. Algunes de les activitats festives (“Foguerons a d’altres
barris”, “Nit de Sant Joan a altres barris”, “Exposició” no han estat valorades atès que el
nivell de concreció exposat no permet saber exactament què és allò que s’està
subvencionant; entenent que, és en el moment de l’atorgament de la subvenció que es
requereix conèixer les activitats susceptibles de ser subvencionades i no en el moment de
la seva justificació com es comenta a l’al·legació realitzada.
Finalment, s’han exclòs d’aquest apart les activitats Dinamització de la Plataforma PonentPonent i Punt d’informació i assessorament a entitats per considerar-se que no eren
activitats objecte d’aquesta línea de subvenció. Es podria entendre que, les activitats
eliminades, haurien pogut tenir sentit si hagués quedàt clar amb l’explicació que les
entitats beneficiaran de forma directa a les veïnes i veïns del territori que abarca l’entitat i
no a través d’entitats, de les quals no queda clar on estan ubicades i si formen part del
territori concret o de ciutat en general. Així mateix, l’eliminació de les activitats del
projecte no han estat la base de l’exclusió: malgrat no s’haguessin eliminat dites activitats,
el projecte no hauria obtingut la puntuació mínima per esser beneficiària de la subvenció.
Per tot els motius exposats, es considera desestimar l’al·legació presentada.
m) Tretzena a la tretzena:
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En relació al pla de comunicació, existeix una manca de coherència entre aquest i la
formulació del projecte; concretament, s’entén que no es correspon el pla de comunicació
amb el pla d'activitats presentat atès es considera que el pla de comunicació resulta
desproporcionat per a la comunicació de les activitats proposades.
Per tot això es desestima l’al·legació exposada.
n) Catorzena a la catorzena:
En aquest punt, cal a dir que no s’entén exactament al que es refereix l’al·legació perquè,
tal com s’estableix a les bases de la convocatòria pública (12.4) , en cas que una entitat no
assoleixi la puntuació mínima per a poder obtenir una subvenció de la modalitat B2, i
sempre que l’entitat ho hagi sol·licitat de forma expressa, com és el present cas, l’òrgan
instructor aplicarà un factor de correcció consistent a anul·lar del pressupost les despeses
previstes per a la partida II (de personal de dinamització de barri/ciutat) i avaluar el
conjunt del projecte amb els criteris i els límits prevists per a la modalitat B.1. Així, el
traspàs de les modalitats B2 a B1 es realitza d’ofici, reajustant també el pressupost i els
barems de la puntuació en els termes previstos també a les mateixes bases (12.4 i 12.5).
Per tant, en aquest cas, el projecte presentat per l’Associació Son Quint va ser valorat en la
modalitat B2 i, atès que, no reunia la puntuació mínima, va ser traspassat d’ofici a la
modalitat B1 on, finalment, no va obtenir-ne tampoc la puntuació mínima per esser
beneficiària; motiu pel qual va quedar exclosa.
Així mateix, no hi ha cap reticència a que una associació jove obtingui subvenció, sempre i
quan el projecte obtingui la puntuació necessària per a ser-ne beneficiària. De fet, en
aquesta mateixa convocatòria, hi ha entitats de nova i recent creació que han obtingut la
puntuació mínima per esser beneficiàries.
Respecte la disconformitat del fet d’avaluar els projectes en funció dels barems establerts a
la present convocatòria de manera concreta i independent per cada un dels apartats i no de
forma global (12.5) es considera que, les al·legacions, s’haurien d’haver presentat en el
moment de publicar-se la convocatòria i no en aquest punt del procediment. Així mateix,
es reitera la consideració que, per a l’actual convocatòria de subvencions, és necessari
conèixer en detall quines són les activitats que seran objecte de la mateixa.
En una altra ordre de qüestions, es vol deixar manifest que resulta falsa l’afirmació feta a
les al·legacions en relació que “ni tan sols s’ha revaluat en la modalitat B1” atès que sí es
va realitzar dita valoració com ho prova la puntuació publicada en data 14 de març a la
“Taula detall puntuacions” i per la qual, Son Quint, traspassada ja a la modalitat B1
quedava exclosa per haver obtingut una puntuació de 19 punts a l’apartat de formulació de
projecte, quan el mínim que es requeria era de 25 punts i de 49 punts a la valoració global,
quan el mínim era de 50 punts.
Sense d’altra valoració, es considera que els motius adduïts són suficients per a desestimar
l’al·legació esmentada.

Val a dir que, sensu contrario del que disposen el punt 15.2 de la convocatòria de referència;
l’article 24.6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 16.4
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
subvencions, circumscrita a l'àmbit da l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, la resolució definitiva de concessió genera, davant aquest Ajuntament, els drets
corresponents a favor dels beneficiaris relacionats en la seva part dispositiva.
Atès tot l’anterior, i d’acord amb el que disposa l'article 127 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del règim local; l'Ordenança reguladora de la concessió de
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subvencions de l'Ajuntament de Palma, publicada al BOIB núm. 35 de dia 12 de març de
2015; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament aprovat
en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; la base 41 de les Bases d'Execució
del Pressupost General de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici de 2021; l'art. 47
del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma; el Decret
de batlia AJT 201913026, de data 28/06/2019 (BOIB núm. 94, d'11/07/2019), d'organització
dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma; l'Acord de la Junta de Govern de data
13 d'octubre de 2021 d'aprovació de la Convocatòria pública de subvencions de Participació
Ciutadana i Coordinació Territorial per a Associacions de veïnals i les seves Federacions
2022-2024, així com l'acta de la Comissió Avaluadora, de dia 11 de maig de 2022, la Junta de
Govern adopta el següent

A

C

O

R

D

1r.- EXCLOURE de la convocatòria pública de subvencions de Participació Ciutadana i
Coordinació Territorial per a Associacions veïnals i les seves Federacions 2022-2024, les
entitats veïnals detallades a continuació, pels motius que s’hi expliquen, d’acord amb la
convocatòria de referència.
Línia

Núm.
Exp.

CIF

Nom entitat

Motius D'EXCLUSIÓ

A

F/033

G57981755

Federació de Veïnats de sa Ciutat de
Palma

B1

V/015

G57436297

Associació de Veïns es Pont des Tren No obté la puntuació mínima

B1

V/023

G07544877

Associació de Veïnats i Gent Gran de
No obté la puntuació mínima
Sant Josep Obrer Son Coc

B1

V/077

G07218498

Associació de Veïns de sa Calatrava

B1

V/126

G57824815

Associació de Veïns i Amics de Santa No presenta documentació requerida
Catalina
de caràcter esmenable

B2

V/050

G07470610

Associació de Veïns s'Ametlet de
s'Hostalot

No obté la puntuació mínima

B2

V/057

G07416852

Associació de Veïns de Son Cladera

No obté la puntuació mínima

B2

V/160

G57721581

Associació Son Quint-Parc Natural de
No obté la puntuació mínima
Ponent

No compleix requisits convocatòria

No obté la puntuació mínima

2n.- CONCEDIR amb caràcter definitiu, les subvencions a les Associacions de Veïns, per un
import total de 2.099.999,85 euros (Marginal 100027/2021), per a les línies A i B (modalitat
B1 –projectes que no inclouen despeses de dinamització de barri per un import de 601.254,36
euros-; modalitats A i B2 -projectes que inclouen despeses de dinamització de barri per un
import de 131.999,91 euros i 1.366.745,58 euros, respectivament) de la convocatòria 20222024 (BDNS 589900).
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Línia A
Línia

Núm.
Exp.

CIF

A

F/003

G07203573

Nom entitat
Federació d'Associacions de Veïns
de Palma

TOTAL
PRESSUPOST

TOTAL
Subvencionat

133.335,00 €

131.999,91 €

PERCENTATG
E Subvencionat
99%

131.999,91 €

TOTAL

Línia B
Modalitat B.1
Línia

Núm.
Exp.

B1

S/N

B1

V/004 G57050692

B1

CIF

Nom entitat

TOTAL
PRESSUPOST

TOTAL
Subvencionat

PERCENTATGE
Subvencionat

16.875,00 €

16.386,42 €

97%

Associació de Veïns es Born des
Molinar

33.360,00 €

30.858,00 €

93%

V/007 G07181647

Associació de Veïns i Veïnes Camp
Rodó

25.307,10 €

24.041,97 €

95%

B1

V/008 G07282072

Associació de Veïns Sant Antoni de
la platja de Can Pastilla

29.061,00 €

29.061,00 €

100%

B1

V/009 G07525546 Associació de Veïnats de Canamunt

45.867,54 €

41.280,78 €

90%

B1

V/010 G07439839

Associació de Veïnats es Capitol de
ses Estacions

33.823,02 €

33.823,02 €

100%

B1

V/011 G07495849

Associació de Veïns Tramuntana de
Can Capiscol y Son Busquets

33.941,70 €

33.602,43 €

99%

B1

V/017 G07589492 Associació de Veïns d'Establiments

34.950,00 €

30.259,80 €

87%

B1

V/019 G07565609 Associació de Veïns es Forti

42.000,00 €

42.000,00 €

100%

B1

V/026 G07588221

12.855,00 €

9.594,45 €

75%

B1

V/032 G07222029 Associació de Veïnats d´es Pil.larí

28.599,99 €

25.740,00 €

90%

B1

V/033 G07492051

Associació de veïns Pla de Sant
Jordi

7.680,00 €

7.292,58 €

95%

B1

V/039 G07139934

Associació de Veïns es Moli des
Rafal Vivero

41.225,37 €

39.953,01 €

97%

B1

V/046 G57300121

Associació de veïnats de Santa
Pagesa

40.326,00 €

34.295,64 €

85%

B1

V/053 G57617029

Associació de Veïns de s'Olivera de
Son Cotoner

18.079,98 €

16.271,97 €

90%

B1

V/059 G07541196

Associació de Veïnats Son Dameto
- Son Pisá

46.666,68 €

42.000,00 €

90%

B1

V/060 G07623044

Associació de Veïnats de Son
Espanyol

32.406,00 €

30.686,52 €

95%

G16658155 Som Serralta

Associació de Veïns de la
Bonanova -Porto Pi
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Àrea de Participació ciutadana i Coordinació Territorial

Línia

Núm.
Exp.

B1

V/074 G07452733

B1
B1

V/143 G16597734

CIF

Nom entitat
Associació de Veïnats Bellver del
Terreno

TOTAL
PRESSUPOST

TOTAL
Subvencionat

PERCENTATGE
Subvencionat

36.210,00 €

35.440,83 €

98%

V/127 G57926347 Associació de Veïns de Son Ferriol

40.740,00 €

36.665,94 €

90%

Associació de Veïns Nuestro Barrio
y Son Canals

42.424,98 €

42.000,00 €

99%

601.254,36 €

TOTAL

Modalitat B.2
Línia

Núm.
Exp.

Nom entitat

TOTAL
PRESSUPOST

B2

V/005 G07202930 Veïnats Secar de la Real

126.000,00 €

126.000,00 €

100%

B2

V/027 G07261878

Associació de Veïns Levantina de
Nou Llevant

126.822,72 €

125.554,50 €

99%

B2

V/038 G07213234

Associació de Veïns Puig de Sant
Pere sa Llotja Santa Creu

126.000,00 €

126.000,00 €

100%

B2

V/041 G07111206 Associació de Veïnats es Rafal Vell

125.100,00 €

125.100,00 €

100%

B2

V/049 G07736879 Associació de Veïnats Ses Veles

118.806,00 €

112.865,70 €

95%

B2

V/068 G07259823

127.272,81 €

125.995,89 €

99%

B2

V/071 G07514169 Associació de Veïns de Son Sardina

128.790,00 €

122.350,50 €

95%

B2

V/075 G07212921

Associació de Veïns Virgen de Lluc
cl cardenal Cisneros

127.251,00 €

125.974,68 €

99%

B2

V/083 G07444656

Associació Veïnal d'es Coll d'en
Rabassa

127.260,96 €

125.988,36 €

99%

B2

V/123 G57866212

Associació de Veïns i Veïnes de
Nova Son Roca

126.177,72 €

124.915,95 €

99%

B2

V/140 G16582181

Associació de Veïns Nova Son
Cotoner

127.272,72 €

126.000,00 €

99%

TOTAL

CIF

Associació de Veïns de la barriada
de Son Rapinya

TOTAL
Subvencionat

PERCENTATGE
Subvencionat

1.366.745,58 €

3r.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per import total de 2.099.999,85 euros, amb
càrrec a la partida pressupostària 16.92400.48902 del pressupost de despeses dels exercicis
2022-2023-2024, segons les quanties i amb les operacions comptables que consten a l’annex
d’aquest acord, de conformitat amb la convocatòria esmentada, aprovada per acord de la Junta
de Govern, de dia 13 d’octubre de 2021, i la proposta de la Comissió avaluadora de
subvencions de d’11 de maig de 2022.
4t.- RECONÈIXER l’obligació de l’apartat anterior i ORDENAR EL PAGAMENT de la
primera bestreta a favor de les entitats beneficiàries, per les quanties que consten a l’annex

CSV : GEN-f994-e888-06dc-db32-16ea-a4d9-fe14-5d47
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA QUETGLAS PEÑAS | FECHA : 16/05/2022 13:49 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : ALBERTO GOMEZ MARTI | FECHA : 16/05/2022 13:50 | Sin acción específica
FIRMANTE(3) : ALBERTO JARABO VICENTE | FECHA : 16/05/2022 14:25 | Sin acción específica

Núm. d'acord: JGL_20220518_01_U036. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 18/05/2022 i hora 11:49.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDCB5D1F9E7733BDB78
Aprovat: Prèvia ratificació de la urgència.

Código seguro de Verificación : GEN-f994-e888-06dc-db32-16ea-a4d9-fe14-5d47 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

Àrea de Participació ciutadana i Coordinació Territorial

adjunt a aquesta resolució, corresponent a l’any 2022, per un import total de 416.298,12
euros, segons el repartiment següent:
 17.990,00 euros per a la línia A,
 200.418,12 euros per la línia B1,
 197.890,00 euros línia B2.
5è.- ADJUNTAR a aquesta resolució la taula-annex esmentada en l’acord anterior.
6è.- NOTIFICAR aquest acord a les entitats interessades i a la secció de comptabilitat.
7è.- PUBLICAR aquest acord al web de Participació Ciutadana http://participació.palma.cat.
Palma, 16 de maig de 2022

Signat electrònicament,
La cap de secció de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Maria Quetglas Peñas
El cap de Departament Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Alberto Gómez Martí
El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior
Alberto Jarabo Vicente
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CIF

Núm.
Exp.

S/N

V/004

V/007

V/008

V/009

V/010

Línia

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Associació de
Veïns es Born
des Molinar
Associació de
Veïns i Veïnes
Camp Rodó
Associació de
Veïns Sant
Antoni de la
platja de Can
Pastilla
Associació de
Veïnats de
Canamunt de
Palma
Associació de
Veïnats es
Capitol de ses
Estacions

Som Serralta

Nom entitat

Federació
d'Associacions
de Veïns de
Palma

Nom entitat

- €
- €

- €

- €

- €

8.013,99 €

9.687,00 €

13.760,26 €

11.274,34 €

- €

5.462,14 €
10.286,00 €

2a Bestreta

2022

2022
1a Bestreta

17.990,00 €

2a Bestreta

2022

17.990,00 €

1a Bestreta

2022

- €

- €

- €

- €

- €

- €

3a Bestreta

2022

8.019,97 €

3a Bestreta

2022

FIRMANTE(3) : ALBERTO JARABO VICENTE | FECHA : 16/05/2022 14:25 | Sin acción específica

CSV : GEN-f994-e888-06dc-db32-16ea-a4d9-fe14-5d47
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA QUETGLAS PEÑAS | FECHA : 16/05/2022 13:49 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : ALBERTO GOMEZ MARTI | FECHA : 16/05/2022 13:50 | Sin acción específica

G07439839

G07525546

G07282072

G07181647

G57050692

G16658155

G07203573

CIF

F/003

Núm.
Exp.

A

Línia

TAULA-ANNEX

11.274,34 €

13.760,26 €

9.687,00 €

8.013,99 €

10.286,00 €

5.462,14 €

1a Bestreta

2023

17.990,00 €

1a Bestreta

2023

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2a Bestreta

2023

17.990,00 €

2a Bestreta

2023

- €

- €

- €

- €

- €

- €

3a Bestreta

2023

8.019,97 €

3a Bestreta

2023

DISTRIBUCIÓ BESTRETES PER ANUALITAT

Àrea de Participació ciutadana i Coordinació Territorial
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11.274,34 €

13.760,26 €

9.687,00 €

8.013,99 €

10.286,00 €

5.462,14 €

1a Bestreta

2024

17.990,00 €

1a Bestreta

2024

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2a Bestreta

2024

17.990,00 €

2a Bestreta

2024

- €

- €

- €

- €

- €

- €

3a Bestreta

2024

8.019,97 €

3a Bestreta

2024

V/019

V/026

V/032

V/033

V/039

V/046

V/053

V/059

V/060

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

G07623044

G07541196

G57617029

G57300121

G07139934

G07492051

G07222029

G07588221

G07565609

G07589492

G07495849

Associació de
Veïnats de Son
Espanyol

- €

- €
- €

- €

- €

- €

- €

3.198,15 €

8.580,00 €
2.430,86 €

13.317,67 €

11.431,88 €

5.423,99 €

14.000,00 €

- €

- €

14.000,00 €

10.228,84 €

- €

- €

10.086,60 €

11.200,81 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

FIRMANTE(3) : ALBERTO JARABO VICENTE | FECHA : 16/05/2022 14:25 | Sin acción específica
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V/017

V/011

B1

B1

Associació de
Veïns
Tramuntana de
Can Capiscol y
Son Busquets
Associació de
Veïns
d'Establiments
Associació de
Veïns es Forti
Palma de
Mallorca
Associació de
Veïns de la
Bonanova Porto Pi
Associació de
Veïnats d´es
Pil.larí
Associació de
veïns Pla de
Sant Jordi
Associació de
Veïns es Moli
des Rafal
Vivero
Associació de
veïnats de Santa
Pagesa
Associació de
Veïns de
s'Olivera de Son
Cotoner
Associació de
Veïnats Son
Dameto - Son
Pisá
10.228,84 €

14.000,00 €

5.423,99 €

11.431,88 €

13.317,67 €

2.430,86 €

8.580,00 €

3.198,15 €

14.000,00 €

10.086,60 €

11.200,81 €
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- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

10.228,84 €

14.000,00 €

5.423,99 €

11.431,88 €

13.317,67 €

2.430,86 €

8.580,00 €

3.198,15 €

14.000,00 €

10.086,60 €

11.200,81 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

V/005

V/027

V/038

V/041

V/049

B2

B2

B2

B2

B2

G07736879

G07111206

G07213234

G07261878

G07202930

G57617029

G16597734

G57926347

G07452733

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

Associació de
Veïns
Levantina de
Nou Llevant

Associació de
Veïns Puig de
Sant Pere sa
Llotja Santa
Creu

Associació de
Veïnats es Rafal
Vell

Associació de
Veïnats Ses
Veles

1a Bestreta

2022

200.418,12 €

14.000,00 €

12.221,98 €

11.813,61 €

Veïnats Secar
de la Real

Nom entitat

Associació de
Veïns de Son
Ferriol
Associació de
Veïns Nuestro
Barrio y Son
Canals

Associació de
Veïnats Bellver
del Terreno

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

2a Bestreta

2022

- €

- €

- €

1.641,90 €

5.720,00 €

6.020,00 €

5.871,50 €

6.020,00 €

3a Bestreta

2022

- €

- €

- €

FIRMANTE(3) : ALBERTO JARABO VICENTE | FECHA : 16/05/2022 14:25 | Sin acción específica
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V/053

Línia

Total

V/143

V/127

B1

B1

V/074

B1

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

1a Bestreta

2023

200.418,12 €

14.000,00 €

12.221,98 €

11.813,61 €

- €

- €

- €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

2a Bestreta

2023

Àrea de Participació ciutadana i Coordinació Territorial

Núm. d'acord: JGL_20220518_01_U036. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 18/05/2022 i hora 11:49.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDCB5D1F9E7733BDB78
Aprovat: Prèvia ratificació de la urgència.

Código seguro de Verificación : GEN-f994-e888-06dc-db32-16ea-a4d9-fe14-5d47 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección :
https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

1.641,90 €

5.720,00 €

6.020,00 €

5.871,50 €

6.020,00 €

3a Bestreta

2023

- €

- €

- €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

1a Bestreta

2024

200.418,12 €

14.000,00 €

12.221,98 €

11.813,61 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

2a Bestreta

2024

- €

- €

- €

1.641,90 €

5.720,00 €

6.020,00 €

5.871,50 €

6.020,00 €

3a Bestreta

2024

- €

- €

- €

V/075

V/083

V/123

V/140

B2

B2

B2

B2

G16582181

G57866212

G07444656

G07212921

G07514169

G07259823

17.990,00 €

197.890,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

197.890,00 €

Associació de
Veïns Virgen de
Lluc cl cardenal
Cisneros

Associació
Veïnal d'es Coll
d'en Rabassa

Associació de
Veïns i Veïnes
de Nova Son
Roca

Associació de
Veïns Nova Son
Cotoner

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

Associació de
Veïns de Son
Sardina

17.990,00 €

17.990,00 €

Associació de
Veïns de la
barriada de Son
Rapinya

59.801,86 €

6.020,00 €

5.658,65 €

6.016,12 €

6.011,56 €

4.803,50 €

6.018,63 €

FIRMANTE(3) : ALBERTO JARABO VICENTE | FECHA : 16/05/2022 14:25 | Sin acción específica
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA QUETGLAS PEÑAS | FECHA : 16/05/2022 13:49 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : ALBERTO GOMEZ MARTI | FECHA : 16/05/2022 13:50 | Sin acción específica

Total

V/071

V/068

B2

B2

197.890,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

197.890,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €
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59.801,86 €

6.020,00 €

5.658,65 €

6.016,12 €

6.011,56 €

4.803,50 €

6.018,63 €

197.890,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

197.890,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

17.990,00 €

59.801,86 €

6.020,00 €

5.658,65 €

6.016,12 €

6.011,56 €

4.803,50 €

6.018,63 €

V/007 G07181647

V/008 G07282072

V/009 G07525546

V/010 G07439839

V/011 G07495849

V/017 G07589492

B1

B1

B1

B1

B1

B1

220220019727

220220019728

220220019860

220220019729

220220019730

220220019731

220220019742

8.013,99 €

9.687,00 €

13.760,26 €

11.274,34 €

11.200,81 €

10.086,60 €

220220019857

220220019754

OP
comptabilitat

10.286,00 €

5.462,14 €

43.999,97 €

43.999,97 €

Subvenció
concedida 2022
(33%)

FIRMANTE(3) : ALBERTO JARABO VICENTE | FECHA : 16/05/2022 14:25 | Sin acción específica

10.086,60 €

11.200,81 €

11.274,34 €

13.760,26 €

9.687,00 €

8.013,99 €

10.286,00 €

5.462,14 €

43.999,97 €

43.999,97 €

Subvenció
concedida 2023 (3%)

CSV : GEN-f994-e888-06dc-db32-16ea-a4d9-fe14-5d47
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA QUETGLAS PEÑAS | FECHA : 16/05/2022 13:49 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : ALBERTO GOMEZ MARTI | FECHA : 16/05/2022 13:50 | Sin acción específica

V/004 G57050692

B1

Associació de
Veïns es Born des
Molinar
Associació de
Veïns i Veïnes
Camp Rodó
Associació de
Veïns Sant Antoni
de la platja de Can
Pastilla
Associació de
Veïnats de
Canamunt de
Palma
Associació de
Veïnats es Capitol
de ses Estacions
Associació de
Veïns Tramuntana
de Can Capiscol y
Son Busquets
Associació de
Veïns
d'Establiments

G16658155 Som Serralta

S/N

B1

Total A

Federació
F/003 G07203573 d'Associacions de
Veïns de Palma

Nom entitat

A

CIF

Núm.
Exp.

Línia

220229000484

220229000462

220229000460

220229000458

220229000517

220229000456

220229000454

220229000511

220229000508

OP
comptabilitat

TOTAL Bestretes per Exercici pressupostari
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10.086,60 €

11.200,81 €

11.274,34 €

13.760,26 €

9.687,00 €

8.013,99 €

10.286,00 €

5.462,14 €

43.999,97 €

43.999,97 €

Subvenció
concedida 2024
(33%)

220229000483

220229000461

220229000459

220229000457

220229000516

220229000455

220229000453

220229000510

131.999,91 €

220229000507

OP
comptabilitat

Associació de
V/019 G07565609 Veïns es Forti
Palma de Mallorca
Associació de
Veïns de la
V/026 G07588221
Bonanova -Porto
Pi
Associació de
V/032 G07222029 Veïnats d´es
Pil.larí
Associació de
V/033 G07492051 veïns Pla de Sant
Jordi
Associació de
V/039 G07139934 Veïns es Moli des
Rafal Vivero
Associació de
V/046 G57300121 veïnats de Santa
Pagesa
Associació de
V/053 G57617029 Veïns de s'Olivera
de Son Cotoner
Associació de
V/059 G07541196 Veïnats Son
Dameto - Son Pisá
Associació de
V/060 G07623044 Veïnats de Son
Espanyol
Associació de
V/074 G07452733 Veïnats Bellver del
Terreno
Associació de
V/127 G57926347 Veïns de Son
Ferriol
Associació de
Veïns Nuestro
V/143 G16597734
Barrio y Son
Canals
220220019858

220220019859

220220019735

220220019736

220220019737

220220019738

220220019739

220220019752

220220019740

2.430,86 €
13.317,67 €
11.431,88 €
5.423,99 €
14.000,00 €
10.228,84 €
11.813,61 €
12.221,98 €

14.000,00 €
200.418,12 €

220220019734

220220019733

3.198,15 €

8.580,00 €

220220019732

14.000,00 €

FIRMANTE(3) : ALBERTO JARABO VICENTE | FECHA : 16/05/2022 14:25 | Sin acción específica

CSV : GEN-f994-e888-06dc-db32-16ea-a4d9-fe14-5d47
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA QUETGLAS PEÑAS | FECHA : 16/05/2022 13:49 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : ALBERTO GOMEZ MARTI | FECHA : 16/05/2022 13:50 | Sin acción específica

Total B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

200.418,12 €

14.000,00 €

12.221,98 €

11.813,61 €

10.228,84 €

14.000,00 €

5.423,99 €

11.431,88 €

13.317,67 €

2.430,86 €

8.580,00 €

3.198,15 €

14.000,00 €

220229000480

220229000504

220229000478

220229000476

220229000474

220229000472

220229000470

220229000515

220229000513

220229000468

220229000466

220229000464
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200.418,12 €

14.000,00 €

12.221,98 €

11.813,61 €

10.228,84 €

14.000,00 €

5.423,99 €

11.431,88 €

13.317,67 €

2.430,86 €

8.580,00 €

3.198,15 €

14.000,00 €

601.254,36 €

220229000479

220229000503

220229000477

220229000475

220229000473

220229000471

220229000469

220229000514

220229000512

220229000467

220229000465

220229000463

V/041 G07111206

V/049 G07736879

V/068 G07259823

V/071 G07514169

V/075 G07212921

V/083 G07444656

V/123 G57866212

V/140 G16582181

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Veïnats Secar de la
Real
Associació de
Veïns Levantina de
Nou Llevant
Associació de
Veïns Puig de Sant
Pere sa Llotja
Santa Creu
Associació de
Veïnats es Rafal
Vell
Associació de
Veïnats Ses Veles
Associació de
Veïns de la
barriada de Son
Rapinya
Associació de
Veïns de Son
Sardina
Associació de
Veïns Virgen de
Lluc cl cardenal
Cisneros
Associació Veïnal
d'es Coll d'en
Rabassa
Associació de
Veïns i Veïnes de
Nova Son Roca
Associació de
Veïns Nova Son
Cotoner
220220019745
220220019746

220220019747

220220019748

220220019749

220220019750

220220019751

220220019753

41.700,00 €
37.621,90 €
41.998,63 €

40.783,50 €

41.991,56 €

41.996,12 €
41.638,65 €
42.000,00 €
455.581,86 €

220220019744

220220019743

41.851,50 €

42.000,00 €

220220019741

42.000,00 €

FIRMANTE(3) : ALBERTO JARABO VICENTE | FECHA : 16/05/2022 14:25 | Sin acción específica

CSV : GEN-f994-e888-06dc-db32-16ea-a4d9-fe14-5d47
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA QUETGLAS PEÑAS | FECHA : 16/05/2022 13:49 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : ALBERTO GOMEZ MARTI | FECHA : 16/05/2022 13:50 | Sin acción específica

Total A+B1+B2

Total B2

V/038 G07213234

V/027 G07261878

B2

B2

V/005 G07202930

B2

455.581,86 €

42.000,00 €

41.638,65 €

41.996,12 €

41.991,56 €

40.783,50 €

41.998,63 €

37.621,90 €

41.700,00 €

42.000,00 €

41.851,50 €

42.000,00 €

220229000506

220229000502

220229000500

220229000498

220229000496

220229000494

220229000492

220229000490

220229000488

220229000486

220229000482
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455.581,86 €

42.000,00 €

41.638,65 €

41.996,12 €

41.991,56 €

40.783,50 €

41.998,63 €

37.621,90 €

41.700,00 €

42.000,00 €

41.851,50 €

42.000,00 €

2.099.999,85 €

1.366.745,58 €

220229000505

220229000501

220229000499

220229000497

220229000495

220229000493

220229000491

220229000489

220229000487

220229000485

220229000481

