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Convocatòria pública dels Premis Rosa Bueno 2023, per al reconeixement de projectes i 

intervencions ciutadanes per a fomentar la participació ciutadana al municipi de Palma 

 

La figura de Rosa Bueno forma part de la història del moviment veïnal i de les organitzacions 

ciutadanes sense ànim de lucre de la ciutat de Palma. El seu compromís personal, sempre en 

el marc de l’activitat col·lectiva i de les organitzacions socials, s’ha convertit en un referent 

inqüestionable, entre d’altres aspectes per la seva tasca de potenciar la participació ciutadana 

en els barris, en les diverses organitzacions socials, en els grups d’activitats populars, i també 

en els òrgans de participació institucionals. 

 

Amb la convocatòria dels Premis Rosa Bueno l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern 

Interior vol reconèixer i posar en valor, donant-hi suport, les iniciatives participatives 

impulsades des de les entitats ciutadanes i els col·lectius de caràcter no lucratiu que 

contribueixin a crear i reforçar, al municipi de Palma, la participació ciutadana de qualitat, 

organitzada i compromesa, en l’àmbit del desenvolupament del barri, com a espai de 

participació i amb una atenció especial als joves, als sectors socials vulnerables i a la igualtat 

de gènere. 

 

La concessió dels Premis, que es tramitarà d’acord amb el procediment de concurrència 

competitiva, és una manera de fomentar la participació ciutadana en el procés de construcció 

de la comunitat de barri i del conjunt de la ciutat a través de les associacions i les federacions 

veïnals. 

 

Aquesta Convocatòria de concurs de premis està informada pels principis d’igualtat i no- 

discriminació, publicitat, transparència, concurrència i objectivitat, així com pels d’eficàcia 

en el compliment dels objectius fixats, i s’ha redactat d’acord amb l’art. 28 de l’Ordenança 

municipal de subvencions (en endavant, Ordenança municipal), aprovada pel Ple de 

l’Ajuntament de Palma el dia 26 de febrer de 2015 (BOIB núm. 35, de 12 de març). 

 

Atès l’anterior i d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, així com la resta del seu articulat; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

qual s’aprova el reglament de la dita Llei; el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre;la Llei 23/2006, de 20 de 

desembre, de capitalitat de Palma; l’Ordenança municipal de subvencions, i la resta de la 

normativa que sigui d’aplicació, l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior convoca 

la concessió dels Premis Rosa Bueno per a l’any 2023, tal com preveu la línia C del Pla 

estratègic de subvencions de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior per als anys 

2022-2024. 

 

 

1. Objecte, finalitat i àmbit dels premis 

 

1.1.Posar en valor, donant-hi suport, els projectes realitzats al municipi de Palma per 

col·lectius i entitats ciutadanes no lucratives que impulsin la participació, el 
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compromís i l’organització ciutadana en la recerca de solucions alternatives a 

problemes concrets del territori en el qual intervenen. 

 

1.2.Els projectes i les trajectòries personals (categories A i B, respectivament) s’han 

de circumscriure al municipi de Palma, ja sigui a un o més barris, una extensió 

concreta o tot el municipi. 

 

2. Premis i Categories 

 

2.1.S’estableixen dues categories de premis:  

2.1.1. Categoria A: projectes de col·lectius i associacions sense ànim de lucre 

que desenvolupin la seva tasca al municipi de Palma, dotada amb quatre 

premis temàtics:  

• Subcategoria A.a: Impuls a la participació ciutadana com a 

eina de transformació social. 

• Subcategoria A.b: Impuls a la participació juvenil. 

• Subcategoria A.c: Impuls a la participació des dels sectors 

socials vulnerables o en risc d’exclusió social. 

• Subcategoria A.d: Impuls a la igualtat de gènere des del teixit 

associatiu. 

2.1.2. Categoria B: Trajectòria personal, al municipi de Palma, en matèria de 

participació ciutadana i reforç del teixit associatiu desenvolupada en el 

marc de col·lectius i entitats. 

 

2.2.Cada projecte guanyador de les subcategories A.a, A.b, A.c i A.d, de la categoria 

A rebrà una placa acreditativa de la concessió del premi i una quantitat 

econòmica de 2.500 euros. 

 

2.3.La persona guanyadora de la categoria B rebrà un obsequi o una placa 

acreditativa de la concessió del premi.  

 

3. Crèdit, partida pressupostària i forma de pagament 

 

3.1.L’import que es destina a aquesta Convocatòria per a la concessió d’aquests 

Premis és de 10.000 euros.  

 

3.2.Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la 

concessió d’aquests premis hi ha crèdit adequat i suficient per vinculació jurídica 

a la partida 16 92400 48100 del Pressupost de despeses de Participació Ciutadana 

per a l’any 2023. 
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3.3.S’ordenarà el pagament del 100% de l’import del premi un cop proclamats els 

guanyadors. 

 

4. Requisits de les candidatures a la Convocatòria  

a) Els objectius i finalitats han de coincidir amb els que estableix aquesta 

Convocatòria. 

b) El projecte presentat o la trajectòria personal s’han de circumscriure al 

municipi de Palma. 

c) El projecte s’ha d’executar durant l’any 2023. 

d) Els projectes i la trajectòria personal presentades han d’estar vinculats 

directament amb la participació ciutadana. 

e) Els projectes han d’estar vinculats a la subcategoria a la qual es presenten. 

5. Documentació que s’ha de presentar 

La documentació que s’ha de presentar, d’acord amb els models normalitzats adjunts a 

aquesta Convocatòria, és la següent:  

1) Sol·licitud d’admissió de la proposta (annex I). 

2) Proposta (annex II-A o annex II-B, segons la categoria), que no serà objecte 

d’esmena, atès l’esperit de concurrència competitiva de la Convocatòria.  

3) Si escau, altres documents acreditatius i explicatius sobre la proposta que es 

considerin oportuns. 

6. Forma i termini de presentació de les candidatures  

6.1.Les candidatures, tant de la categoria A com de la B, les poden presentar entitats, 

col·lectius o persones físiques. A la categoria A poden presentar la proposta la 

mateixa entitat que opta al premi o tercers; a la categoria B, la mateixa persona 

que opta al premi no la pot presentar. 

6.2.Una mateixa entitat es pot presentar a un màxim de dues subcategories si són 

projectes diferents.  

6.3.No es poden presentar projectes impulsats per entitats o col·lectius que hagin 

estat guardonats en les dues edicions anteriors dels Premis Rosa Bueno. 

6.4.D’acord amb l’art. 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, els sol·licitants han de 

presentar la sol·licitud emprant els models normalitzats d’aquesta Convocatòria, 
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dirigida al Departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial de 

l’Ajuntament de Palma. 

6.5.El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes, comptador des de 

l’endemà de la publicació d’aquesta Convocatòria en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears (en endavant, BOIB). En conseqüència, aquest termini conclourà el 

mateix dia al de la dita publicació en el mes de venciment. 

6.6.D'acord amb l’art. 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, Llei 39/2015), 

les entitats i els col·lectius han de presentar la sol·licitud (annex I) i la 

documentació amb què s’acompanya a través de la Seu Electrònica de 

l’Ajuntament de Palma o el Registre Electrònic General (REG). La sol·licitud 

(annex I) ha d’estar firmada electrònicament pel seu representant legal amb el 

certificat digital de l’entitat.  

6.7.Les persones físiques poden presentar la sol·licitud (annex I) i la documentació 

amb que s’acompanya a les oficines d’atenció a la ciutadania o per qualsevol dels 

mitjans a què es refereix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, i d’acord amb l’art. 29 de 

l’Ordenança municipal de subvencions.  

 

6.8.Si la proposta s’envia per correu postal la documentació corresponent s’ha de 

presentar en un sobre obert perquè l’exemplar destinat a l’Ajuntament de Palma 

es dati i segelli abans que es certifiqui, d’acord amb l’art. 31 del Reglament que 

regula la prestació dels serveis, aprovat mitjançant el Reial decret 1829/1999, de 

3 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre). Si l’oficina de correus 

corresponent no data i segella la sol·licitud s’entendrà com a data vàlida de 

presentació la d’entrada al Registre de l’Ajuntament de Palma. Una vegada 

presentada la proposta per correu cal enviar un correu electrònic a l’adreça 

regdinam@palma.cat en que es comuniqui la data de presentació i l’entitat o la 

persona que la presenta. 

6.9.Si la sol·licitud no compleix els requisits de l’art. 66 de la Llei 39/2015 es 

requerirà que s’esmeni o es presentin els documents preceptius, d’acord amb 

l’art. 68 de la dita Llei, i en un termini no superior als deu dies hàbils, comptats 

des de l’endemà al de la notificació. Si no s’esmena o no es compleix el 

requeriment s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà, d’acord amb 

el dit art. 68.  

6.10. En el cas de propostes desenvolupades per dues o més entitats, només una 

d’aquestes es podrà proposar per al Premi; la resta haurà de constar a l’apartat de 

treball en xarxa.  

6.11. La participació en aquesta Convocatòria suposa la seva acceptació íntegra. 
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7. Criteris de valoració per a la concessió dels premis  

Els criteris objectius de valoració que han de regir la concessió dels premis són els següents:  

CATEGORIA A 

CONCEPTES PUNTS 

Valoració general del projecte 30 

Objectius relacionats amb la participació 20 

Treball en xarxa amb altres col·lectius i entitats 15 

Aspectes innovadors del projecte 5 

Relació de la proposta amb valors transversals: equitat de gènere, drets humans, 

defensa del medi natural o democràcia cultural, entre d’altres  
10 

Continuïtat del projecte 10 

Solvència institucional de la entitat o el col·lectiu proposats 10 

TOTAL 100 

 

CATEGORIA B 

CONCEPTES PUNTS 

Compromís personal amb la participació ciutadana: intensitat i sostenibilitat en el 

temps 
40 

Àmbits en els quals ha realitzat la intervenció, relacionats amb valors 

transversals: equitat de gènere, drets humans, defensa del medi natural o 

democràcia cultural, entre d’altres 

20 

Participació a xarxes i treball en xarxa impulsat  10 

Altres aspectes destacables: innovació, reivindicació... 10 

TOTAL 80 

 

Per a poder ser premiats els projectes hauran de tenir una puntuació mínima de 40 punts a la 

categoria A i una puntuació mínima de 30 a la categoria B. 

 

8. Òrgans competents 

8.1.El procediment de concessió dels premis s’iniciarà d’ofici i es resoldrà mitjançant 

decret. 

8.2.L’òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment és el regidor de l’Àrea de 

Participació Ciutadana i Govern Interior. 

8.3.L'òrgan competent per instruir el procediment és el cap del Departament de 

Participació Ciutadana i Coordinació Territorial. 
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8.4.La valoració de les propostes correspondrà a un jurat integrat per les persones 

següents: 

a) Un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma. 

b) Un representant de la Plataforma d’Entitats del Tercer Sector. 

c) Un representant d’una de les entitats premiades a la Convocatòria dels 

Premis Rosa Bueno 2022. 

d) Un representant del Consell de Joventut de les Illes Balears. 

e) Un tècnic de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior. 

f) Un tècnic de l’Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. 

8.5.Les persones que formaran el jurat es designaran mitjançant decret del regidor de 

Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, que es publicarà  al web de 

l’Ajuntament de Palma quan hagi conclòs el termini per a la presentació de les 

sol·licituds previst en l’apartat 6.5 d’aquesta Convocatòria. 

8.6.No podrà formar part del jurat cap persona vinculada amb qualcuna de les 

candidatures proposades. 

9. Procediment 

9.1.El procediment de concessió d’aquests premis és el de concurrència competitiva, 

segons el qual es du a terme mitjançant la comparació de les sol·licituds 

presentades a fi d’establir un ordre de prelació entre aquestes d’acord amb els 

criteris de valoració establerts en l’apartat 7 d’aquesta Convocatòria. 

9.2.El jurat valorarà les candidatures d’acord amb els criteris establerts a l’apartat 6 

d’aquesta Convocatòria i proposarà un guanyador per a cadascuna de les 

modalitats. Quan ho consideri oportú, el jurat podrà sol·licitar informació 

complementària o altra documentació que acrediti o aporti més dades sobre els 

continguts 

9.3.Si una entitat s’ha presentat a dues categories només podrà ser premiada en una. 

Rebrà el premi el projecte que hagi rebut major puntuació i en cas d’empat el 

jurat decidirà quin és el projecte premiat.  

9.4.La informació tractada en el procediment és propietat exclusiva de l’entitat 

candidata i objecte del deure de confidencialitat previst a l’art. 5 de la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. Les candidatures seran secretes i només es donarà informació 

sobre les premiades. 
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9.5.En el cas de la modalitat A, les entitats o els col·lectius guanyadors del premi 

hauran de firmar-ne l’acceptació, indicant la destinació de la quantia econòmica 

concedida. 

9.6.Si el projecte guanyador és realitzat per un col·lectiu sense identitat jurídica, amb 

la firma dels seus membres haurà de nomenar un representant per a recollir la 

dotació econòmica del premi.  

9.7.Sense perjudici del que disposa l’art. 34.3 de l’Ordenança municipal, la resolució 

de concessió ha de contenir l’informe de l’òrgan instructor en què constin, com a 

mínim, el següent:  

• Els motius d’exclusió de les entitats que resultin excloses. 

• La relació dels beneficiaris dels premis concedits. 

• La quantia del premi sol·licitat i concedit. 

A l’expedient administratiu hi haurà de constar la documentació que acredita que la 

persona, l’entitat o el col·lectiu guanyador compleix tots els requisits d’aquesta 

Convocatòria.  

9.8.Les candidatures que no s’ajustin als requisits exigits per l’apartat 4 d’aquesta 

Convocatòria no entraran en concurs. Aquesta circumstància es resoldrà 

mitjançant decret del regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern 

Interior.  

9.9.A les subcategories A.a, A.b, A.c i A.d, el contingut de les propostes ha de fer 

referència a intervencions que estiguin en actiu en el moment de la Convocatòria 

o que es prevegin dur a terme durant el 2023. D’aquestes subcategories en 

quedaran exclosos els projectes de funcionament general d’una entitat i els que 

no tenguin com a finalitat l’impuls de la participació ciutadana. 

9.10. Quan en una categoria o subcategoria cap de les candidatures presentades 

compleixi els requisits formals establerts en aquesta Convocatòria, l’òrgan 

competent per a resoldre el procediment de concessió les declararà desertes. 

9.11. El jurat elaborarà un informe motivat de l’avaluació realitzada i proposarà a 

l’òrgan resolutiu de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior la 

concessió a favor de les sol·licituds premiades, indicant la quantitat que s’ha de 

concedir a cada una. La resolució de  concessió del Premi es publicarà al web 

http://participacio.palma.cat i es notificarà als interessats. 

9.12. Sense perjudici del que disposen els apartats 9.8. 9.9 i 9.10, el jurat podrà 

declarar deserta una categoria i/o subcategoria quan cap de les candidatures 

presentades compleixi els requisits de qualitat i/o adequació tècnica, en relació 

amb els criteris de valoració prevists a l’apartat 7 d’aquesta Convocatòria. 

https://participacio.palma./
http://participacio.palma.cat/


 
  

 

 
8 

 Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior  
Plaça Santa Eulàlia, 9, 3r. (07001) Palma. 971225900  

https://participacio.palma.cat  

 

Aquesta circumstància es recollirà a l’acta que el dit òrgan estengui i es resoldrà 

mitjançant el decret del regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern 

Interior de concessió dels premis. 

9.13. El termini màxim per a resoldre i notificar els resultats és de tres mesos, 

comptats des de la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds. Una 

vegada transcorregut el termini màxim per a resoldre sense haver dictat resolució 

expressa es podrà entendre desestimada la sol·licitud.  

9.14. Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, s’hi 

podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptat 

des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els art. 123 i 124 de 

la Llei 39/2015, davant el regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior. 

9.15. No obstant l’apartat anterior, també es podrà interposar directament un recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en 

el termini de dos mesos comptats des de l’endemà d’haver rebut la notificació de 

la resolució, d’acord amb els art. 8.1 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de 

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, no 

es podrà interposar cap recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt 

expressament el recurs de reposició interposat o se n’hagi produït la desestimació 

presumpta. 

10. Drets i obligacions dels guanyadors 

 

10.1. Drets: 

Els guanyadors podran fer constar la condició de premiats a memòries, 

publicacions, anuncis publicitaris, i als mitjans de comunicació. 

10.2. Obligacions: 

10.2.1. Comunicar a l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior 

l’acceptació o la renúncia del premi en els termes de la resolució de 

concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda 

automàticament si en el termini de deu dies comptats des que s’hagi 

notificat la resolució no es fa constar el contrari. 

10.2.2. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

10.2.3. Estar al corrent en el pagament d’obligacions per a reintegrament de 

subvencions que atorga aquest Ajuntament o la resta d’ens atorgants 

subjectes a l’Ordenança municipal. 

10.2.4. Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 
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11. Compatibilitat 

El premis que s’atorguin d’acord amb aquesta Convocatòria són compatibles amb altres 

ajudes i subvencions, independentment de la naturalesa, de la quantia i de l’entitat que les 

concedeixi. 

 

12. Publicitat de les subvencions 

12.1. D’acord amb l’art. 14 de l’Ordenança municipal, l’òrgan instructor comunicarà 

al Registre de Subvencions l’aprovació, la tramitació i la resolució d’aquesta 

Convocatòria. 

 

12.2. En compliment dels art. 18 i 20 de la Llei 38/2003, l’òrgan instructor enviarà a 

la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries, 

les resolucions de concessió i la resta de dades de forma exacta, completa en 

termini i respectant la modalitat de transmissió establerta. 

 

12.3. D’acord amb l’art. 15 de l’Ordenança municipal i l’art. 18 de la Llei 38/2003, 

en el primer trimestre de l’exercici següent es publicarà al BOIB la relació de les 

associacions adjudicatàries d’una subvenció d’import igual o superior a 3.000,00 

euros, amb indicació de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al 

qual s’imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat d’aquesta. 

 

12.4. Totes les subvencions concedides amb aquesta Convocatòria (incloses les 

d’import adjudicat menor de 3.000,00 euros) es publicaran al web de 

l’Ajuntament de Palma (http://participacio.palma.cat), amb indicació de la 

convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s’imputen, el 

beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat d’aquesta. 

 

12.5. Les entitats beneficiàries hauran de donar publicitat a les subvencions i les 

ajudes percebudes en els termes i les condicions establerts per la Llei 19/2013, de 

9 de gener, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

13. Infraccions o sancions 

L’incompliment dels requisits establerts en aquesta Convocatòria o a la normativa d’aplicació 

donarà lloc al reintegrament de la quantia rebuda i a l’aplicació del règim d’infraccions i 

sancions establert pel títol VI de l’Ordenança municipal, el Decret legislatiu 2/2005 i els 

capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, així com la resta de la normativa que hi sigui 

d’aplicació. 

14. Protecció de dades  

 

Les dades personals facilitades durant el procediment de subvenció objecte d’aquesta 

https://participacio.palma./
http://participacio.palma.cat/
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Convocatòria es tractaran d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la 

legislació vigent en matèria de protecció de dades. 

La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és tramitar el procediment 

de subvencions que es derivi d’aquesta Convocatòria, d’acord amb la normativa esmentada 

en el seu apartat 23.  

Les categories de dades personals objecte de tractament poden ser les dades identificatives, 

acadèmiques, professionals, laborals, econòmiques, financeres i d’assegurances que faciliti 

l’entitat o el seu representant. 

El responsable del tractament és l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior (pl. de 

Santa Eulalia, 9, 3r, 07001 Palma).  

Les dades personals s’han de comunicar d’acord amb el que estableix la legislació vigent.  

Les dades personals s’han de conservar el temps necessari per a complir la finalitat per a la 

qual es varen recollir i determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar 

d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, i durant els períodes establerts per la 

normativa d’arxiu i patrimoni documental. 

La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, 

accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i no inclusió en tractaments 

automatitzats, i, fins i tot, retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el 

Reglament esmentat, davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment indicat 

al web de l’Ajuntament de Palma: 

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&

codbusqueda=1600&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=832&language=ca.   

Després de la resposta del responsable o del fet que no hi hagi resposta en el termini d’un 

mes, pot presentar una reclamació de tutela de drets davant l’Agència Espanyola de Protecció 

de Dades.  

La Delegació de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Palma es troba a l’avinguda de 

Gabriel Alomar, 18, planta baixa, 07006 Palma, i la seva adreça electrònica és: 

delegat.protecciodedades@palma.cat. 

15. Referències genèriques 

 

En aquesta Convocatòria s’utilitza la forma no marcada quant al gènere, que coincideix 

formalment amb la masculina, en totes les referències a òrgans, càrrecs i funcions, de manera 

https://participacio.palma./
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=1600&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=832&language=ca
https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=1600&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=832&language=ca
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que s’han d’entendre referides al masculí o al femení segons la identitat de gènere de la 

persona titular de qui es tracti. 

 

16. Interposició de recursos 

 

Contra aquesta Convocatòria, a través de la resolució que l’aprova, la qual exhaureix la via 

administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha 

dictada, d'acord amb l'art. 123 de la Llei 39/2015, de dia 1 d'octubre, en el termini d'un mes, 

comptador des de l'endemà de la seva publicació al BOIB. En aquest cas no es podrà 

interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament el de 

reposició o se n’hagi produït la desestimació presumpta. 

 

El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament 

o a les dependències a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, de dia 1 d'octubre, abans 

esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini 

d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la 

via contenciosa administrativa. 

 

Alternativament, també es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu, en 

el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al BOIB, d’acord 

amb l’article abans esmentat i els 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 

de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós  Administratiu. 

 

17. Normativa 

 

• Constitució espanyola de 1978 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 

• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

• Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

• Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears 

• Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma 

• Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 

aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005  

• Ordenança municipal de subvencions, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 26 de 

febrer de 2015 (BOIB núm. 35, de 12 de març) 

• Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat per Acord del Ple del 25 de 

novembre de 2004 (BOIB núm. 187, ext., de 31 de desembre) 

• Pla estratègic de subvencions de l’Àrea de Participació Ciutadana vigent 

https://participacio.palma./
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• Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de Palma vigent 

• Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma, de dia 31 de 

juliol de 2019, en les regidories de les àrees i de les àrees delegades. 

 

 

 

 

Palma, 24 d’agost de 2022 

https://participacio.palma./
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	e) Els projectes han d’estar vinculats a la subcategoria a la qual es presenten.
	5. Documentació que s’ha de presentar
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	8.2. L’òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment és el regidor de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior.
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	9.13. El termini màxim per a resoldre i notificar els resultats és de tres mesos, comptats des de la data en què acabi el termini de presentació de sol licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim per a resoldre sense haver dictat resolució exp...
	9.14. Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, s’hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els art. 123 i 124 de la ...
	9.15. No obstant l’apartat anterior, també es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la re...
	10.1. Drets:
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