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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 14/21
Caràcter: Ordinària
Data: 21 de desembre de 2021
Horari: de 19:30 hores a 19:40 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Cristina Alonso Pujadas
- Aina Amengual Marí
- Irene García Sureda
- Josep Ramis Salamanca
- Andrés Campuzano García

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (30-11-2021)
Economia i Especial de Comptes (Contractació):
2. Expedients de devolució de fiança (Exp. 2017/671L, 2018/5995E i 2021/9702B)
Economia i Especial de Comptes (Economia):
3. Atorgament de subvencions de concurrència competitiva (Esports, Joventut, Educació, 
Serveis Socials i Participació Ciutadana)
4. Atorgament de subvencions de manera directa (Serveis Socials)
Propostes per via d’urgència:
Drets Socials (Comerç):
5. Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí (de data 
09/12/2021 i 14/12/2021)(prèvia declaració d’urgència)
Precs i preguntes

Aquesta sessió de la Junta de Govern Local es du a terme en compliment de l'article 46.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la modificació 
introduïda per la Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Desenvolupament de la sessió:



1. Acta anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 30-11-2021, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES (ÀREA CONTRACTACIÓ)

2.1. Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte d’obres d’ampliació 
d’un aparcament a l’aire lliure per a tràilers al polígon industrial de Marratxí

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació amb el contracte 
signat amb el senyor Bartolomé Bennasar Mesquida, en representació de l’empresa 
Excavaciones s’Horta, SA per al contracte consistent en l’ampliació d’un aparcament a l’aire 
lliure per a tràilers al polígon industrial de Marratxí, per l’import total de 2.083,01 €.

Resultant que s’ha complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l’esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l’Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acordà delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Bartolomé Bennasar 
Mesquida, en representació de l’empresa Excavaciones s’Horta, SA en garantia de les 
obligacions derivades del contracte consistent en l’ampliació d’un aparcament a l’aire lliure 
per a tràilers al polígon industrial de Marratxí, per l’import total de 2.083,01 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per al coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.2. Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte d’assegurança de 
responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Marratxí

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació amb el contracte 
signat amb el senyor Alfons Sesé Jornet, en representació de l’empresa Segurcaixa 



Adeslas, SA per al contracte consistent en l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial 
de l’Ajuntament de Marratxí, per l’import total de 2.500 €.

Resultant que s’ha complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l’esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l’Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acordà delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Alfons Sesé Jornet 
en representació de l’empresa Segurcaixa Adeslas, SA en garantia de les obligacions 
derivades del contracte consistent en l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de 
l’Ajuntament de Marratxí, per l’import total de 2.500 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per al coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.3. Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte de lloguer d’un local 
situat al Pla de na Tesa per destinar-ho a “Espai Jove”

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació amb el contracte 
signat amb el senyor Gabriel Munar Lascolas per al contracte consistent en el lloguer d’un 
local situat al Pla de na Tesa per destinar-ho a “Espai Jove”, per l’import total de 847,93 €.

Resultant que s’ha complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l’esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l’Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acordà delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD



1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Gabriel Munar 
Lascolas en garantia de les obligacions derivades del contracte consistent en el lloguer d’un 
local situat al Pla de na Tesa per destinar-ho a “Espai Jove”, per l’import total de 847,93 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per al coneixement del 
mateix i als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES (ÀREA ECONOMIA)

3.1. Atorgament de subvencions de concurrència competitiva-Esports

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 16/09/21 s’han aprovat les Bases i la 
Convocatòria de les subvencions línia estratègica Esports (categoria A Clubs) del Pla 
Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Marratxí per al 2021.

Atès que s’han presentats sol·licituds de subvencions i s’ha procedit a la revisió i 
valoració de cada sol·licitud d’acord amb les bases esmentades, figurant un informe-
proposta de data 09/12/21.
Vista l’Acta de la Comissió de valoració de subvencions d’esports celebrada en data 
10/12/21, sobre les sol·licituds de subvenció dels clubs esportius.

Atès que de conformitat amb l’apartat 10è de les bases que regeixen la convocatòria 
esmentada “l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció és el Sr. Batle per a 
quantitats inferiors o iguals a 2.000,00 € i la Junta de Govern si es tracta de quantitats 
superiors”.

Atès que d’entre les entitats esportives incloses dins la categoria A) de la convocatòria 
n’hi ha que conforme amb la puntuació obtinguda a proposta de la Comissió de Valoració 
superen els 2.000,00 € de subvenció.

Aquesta regidoria d’Esports eleva a la Comissió Informativa d’Economia la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Atorgar a les entitats esportives que a continuació es relacionen, sempre que reuneixin els 
requisits, les respectives quantitats en concepte de subvenció:

núm.Exp. ENTITATS NI F IMPORT

10707R ASOCIACIÓN DEPORTIVA LA SALLE G07493745 3.494,51
10887C CLUBATHLETICI RECREATIUMARRATXÍ G5743055S 3.017,98

10843E CLUBBASQUETPLA DENA TESA G07324692 4.553,45



10543K CLUBBASQUETSA CABANETA V57461907 3.706,29

10493V CLUBDEBALLJUANJOI MARINA G57673964 2.170,83

10695N CLUBGIMNÀSTICA ESPLA G57377442 3.229,77

10851F CLUBHANDBOLMARRATXI G07765639 3.123,88

10611C CLUBMULTIMARRATXI SPORTS G16501637 2.223,78

10142B CLUBPATINATGEAXEL G57933574 2.965,03

10836S CLUBVOLEI PÒRTOL G07815053 4.235,76

10835Z FUNDACION ASNIMO G07063217 3.388,61

10831X SPORTINGSANTMARÇAL G07488703 3.812,19

10834J UDPLA DENA TESA G07499981 4.023,98

2. Notificar el present acord a les àrees d’Esports, Intervenció i als interessats.

3. Continuar la tramitació de l’expedient.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

3.2. Atorgament de subvencions de concurrència competitiva-Joventut

Atès que l’Ajuntament de Marratxí vol promoure i donar suport a activitats d’interès públic 
que, d’una o altra forma, estan vinculades a funcions atribuïdes legalment a la competència 
local, articulant d’aquesta manera l’acció administrativa de foment.

Atès que per aquest motiu convoca l’atorgament de subvencions en règim de competitivitat, 
d’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí, de 9 de juliol de 2008 i el Pla 
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí.

Vistes les Bases i Convocatòria de subvencions de Joventut per a l’exercici 2021 on 
s’estableix, en el punt desè, que l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció és la 
Junta de Govern si es tracta de quantitats superiors a 2000€, en compliment de 
l’Ordenança de Subvencions.

Atès que a les oficines municipals s’ha presentat la corresponent instància sol·licitant ajuda 
econòmica per part de les entitats juvenils Club d’Esplai Utopia Jovent i Agrupament 
Escolta i Guia Soca Arrel. Atès que la Comissió de Valoració d’Atorgament de subvencions 
es va reunir dia 10 de desembre de 2021, fent proposta pel que fa a les subvencions en 
matèria de Joventut.

Atès que la Comissió de Valoració constata que les sol·licituds presentades compleixen els 
requisits establerts.

Vist l’informe favorable emès per la tècnica de l’Àrea de Joventut a favor de les entitats 
juvenils Club d’Esplai Utopia Jovent i Agrupament Escolta i Guia Soca Arrel on s’expressen 



les quanties que es proposen per subvencionar les activitats de les entitats juvenils 
sol·licitants.

Vist que hi ha disponibilitat pressupostària i atenent als criteris de selecció aplicables a les 
entitats juvenils contemplats a l’apartat 7è de les bases esmentades.

De conformitat amb l’exposat anteriorment, la persona responsable de la tramitació de 
l’expedient informa de la següent proposta de resolució:

1. Concedir una subvenció de 2.191€ a l’entitat juvenil Utopia Jovent

2. Concedir una subvenció de 2.191€ a l’entitat juvenil AEG Soca Arrel

3. Donar compte d’aquest acord a les àrees municipals afectades, així com a les entitats 
benficiàries

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

3.3. Atorgament de subvencions de concurrència competitiva-Educació

Atès que, l’Ajuntament de Marratxí ha convocat l’atorgament de subvencions en règim de 
competitivitat, d’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions,l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí, de 9 de 
juliol de 2008 i el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí.

Vistes les Bases i Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Marratxí (Educació) per 
a l’exercici 2021 on s’estableix, en el punt desè, que l’òrgan competent per a la concessió 
de la subvenció és la Junta de Govern per a quantitats superiors a 2.000,00€, en 
compliment de l’Ordenança de Subvencions.

Atès que a les oficines municipals s’han presentat les corresponents instàncies sol·licitant 
ajuda econòmica per part de les següents entitats:

En data 15 d’octubre de 2021, la Sra. Francisca Rotger Gongora en representació de l’APA 
Col·legi Santa Teresa.

En data 14 d’octubre de 2021, la Sra. Silvia Martínez Amengual, en representació de 
l’AMIPA CEIP Costa i Llobera.

En data 20 d’octubre de 2021, el Sr. Jose Antonio Rodado Gracía, en representació 
d’ASPACE.

En data 19 d’octubre de 2021, la Sra. Maria de los Angeles Álvarez Calvo, en representació 
de l’APIMA IES Marratxí.

En data 19 d’octubre de 2021, la Sra. Valeria M. Izarnotegui Coll, en representació de 
l’AMIPA CEIP Sa Nova Cabana



Atès que la Comissió de Valoració de l’atorgament de subvencions es va reunir el dia 10 de 
desembre de 2021, fent la següent proposta pel que fa a les subvencions en matèria 
d’Educació desglossades de la següent manera:

Subvencions corresponents a despesa d’inversió de la partida pressupostària 320.00.78000:
Entitat Educativa Quantitat

proposada

Apima Sta Teresa 3.144,65

Subvencions corresponents a despesa corrent de la partida pressupostària 320.00.48000:

Entitat Educativa Quantitat

proposada
Amipa CEIP Costa i Llobera 3.300,00

ASPACE 3.300,00

Amipa IES Marratxí 2.810,43

Amipa CEIP Nova Cabana 2.376,33

La Comissió de Valoració constata que les sol·licituds presentades compleixen els requisits 
establerts. La tècnica d’Educació presenta informe favorable a favor de les entitats 
sol·licitants. A l’informe s’expressa la quantia que es proposa per subvencionar les 
activitats de les entitats educatives sol·licitants. Tot seguit es proposen les subvencions a 
atorgar, conformement amb el disposat a l’article 14 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí, així com amb el punt 10 de les Bases de la 
Convocatòria de Subvencions per a l’exercici de 2021.

Vist que hi ha disponibilitat pressupostària i atenent als criteris de selecció aplicables a les 
entitats educatives contemplats a l’apartat 7è de les bases esmentades, es proposa elevar 
a la Batlia l’aprovació de la concessió de les següents subvencions desglossades de la 
següent manera:

Subvencions corresponents a despesa d’inversió de la partida pressupostària 320.00.78000:

Entitat Educativa Quantitat

proposada
Apima Sta Teresa 3.144,65

Subvencions corresponents a despesa corrent de la partida pressupostària 320.00.48000:

Entitat Educativa Quantitat

proposada
Amipa CEIP Costa i Llobera 3.300,00

ASPACE 3.300,00

Amipa IES Marratxí 2.810,43

Amipa CEIP Nova Cabana 2.376,33



Aquesta regidoria presenta a la Comissió Informativa la següent

Proposta d’acord:

1. Atorgar les següents subvencions desglossades de la manera següent i condicionades 
al compliment dels requisits establerts a la convocatòria, l’Ordenança municipal reguladora, 
la Llei General de Subvencions i la resta de normativa d’aplicació:

Subvencions corresponents a despesa d’inversió de la partida pressupostària 320.00.78000:

Entitat Educativa Quantitat

proposada
Apima Sta Teresa 3.144,65

Subvencions corresponents a despesa corrent de la partida pressupostària 320.00.48000:

Entitat Educativa Quantitat
proposada

Amipa CEIP Costa i Llobera 3.300,00
ASPACE 3.300,00

Amipa IES Marratxí 2.810,43

Amipa CEIP Nova Cabana 2.376,33

2.- Comunicar aquesta resolució als interessats, al Negociat d’Educació i al Negociat 
d’Intervenció.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

3.4. Atorgament de subvencions de concurrència competitiva-Serveis Socials

Segons els que es disposa a l’article 2, de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Marratxí, queda establert que les subvencions es concediran en règim de 
concurrencia competitiva, requerint per a la seva concessió la comparació, en un 
únic procediment, d’una eventual pluralitat de sol·licituds entre sí, d’acord amb els criteris 
establerts en aquestes normes i en les bases que, en el seu cas, poguessin regir la 
convocatoria corresponent.

En data 24 de setembre de 2021, es varen aprovar les bases i la convocatoria de 
subvencions per a associacions de carácter social per a l’any 2021.

En data 19 d’octubre de 2021, l’entitat ONG CASAL SOLIDARI GENT DEL MÓN, va 
presentar instancia amb número de registre d’entrada 2021013917.

Vist l’informe favorable d’existència de crèdit emès en data 13 de setembre de 2021 per 
part de l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament.



En data 10 de desembre de 2021 es reuneix en sessió ordinària la Comissió 
Avaluadora, que informa favorablement sobre l’atorgament d’una subvenció a 
l’entitat ONG Casal Solidari Gent del Món, l’acta de la qual, es transcriu a 
continuació:

“Acta de la sessió de la Comissió Avaluadora prevista en la convocatòria de Subvencions 
generals per associacions de caràcter social per a l’any 2021 (concurrència competitiva) 
Identificació de la sessió
Núm.: 1 
Carácter: ordinari
Data: 10 de desembre de 2021
Hora: 10:30 h
Lloc: Sala de Plens (batlia)

Assistents
- Miquel Cabot Rodríguez (Batle de l’Ajuntament)
- Catalina E. Alemany Covas (Secretaria de l’Ajuntament)
- Miquel Miralles Mayol (director àrea económica)
- Pedro Mayoral Zazo (tècnic área jurídica)
- Xisca Capó Abrines, (cap de negociat àrea Serveis Socials)

Ordre del dia
1. Constitució de la Comissió Avaluadora.
2. Avaluació de les sol·licituds presentades
3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Constitució de la Comissió Avaluadora
Totes les persones que, segons la base novena de la convocatòria de subvenció per associacions 
de carácter social per a l’any 2021, quedaren establertes que formaran part de la Comissió 
Avaluadora, s’han presentat a aquesta sessió i per tant, queda constituïda la Comissió.

2. Avaluació de les sol·licituds presentades 
S’han presentat un total de 1 sol·licitud.
Es passa a valorar la sol·licitud presentada segons els criteris establerts a la convocatòria. s’ha 
comprovat que:
1- Compleix amb els requisits establerts.
2- Presenta la documentació exigida a les bases (annexos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10)
3- Justifica les activitats realitzades i a la població a qui van dirigides (ciutadans de Marratxí) 
4 Presenta pressupost de despeses i ingressos.

Que la puntuació obtinguda ha estat la següent:

CRITERI PUNTS MOTIU



Projecte o activitat presentats 7/10 Està més que demostrada la coherència entre 
objectius, activitats.

El calendari de realització de les activitats 
permet donar una resposta adequada a les 
necessitats de la població atesa. 
(Setmanalment depenent del

tipus de família).

El nombre de persones beneficiaries és 
aproximadament de 850.

L’entrega de productes de primera necessitats 
(aliments, cura personal i de la llar, bolquers...) 
contribueix directament en la millora de la 
qualitat de visa de les persones beneficiàries.

La coordinació entre l’entitat i els serveis social 
és constatant i fluida.

D’altra banda, l’entitat podria millorar en relació 
amb els mitjans materials i humans (voluntaris).

Entitat 2/5 La capacitat de gestió de l’entitat podria millorar, 
principalment pel que fa a la professionalització 
dels RRHH.

L’experiència es considera adequada ja que fa 
més de 5 anys que desenvolupen activitats en 
l’àmbit dels Serveis Socials.

Necessitats/objecte 
projecte

del 5/5 La subvenció es destina a la compra i lliurament 
de productes de primera necessitat i dona 
resposta a una demanda bàsica identificada 
des dels Serveis Socials d’atenció primària.

A més són l’única entitat sense ànim de lucre 
que cobreix aquestes demandes en el municipi.

Total puntuació: 14/20

Que, segons el punt 6 de la convocatòria, el preu per punt ha quedat establert en 571,43 €

Que l’entitat ha presentat factures per valor de 4542,73€, de les quals: 

1.967,74 eur. corresponen a INVERSIÓ
2.574,99 eur. corresponen a despeses corrents



les despeses que es consideren degudament ajustades a les bases de la convocatoria i justificades, 
ascendeixen a 4.542,73 €,

Segons la base 6 “Convocatoria i quantia” queda establert l’import màxim per entitat en 4.000 euros.

Proposta d’acords

1. Constituir la Comissió de Valoració amb els membres assistents

2. Declarar admesa la sol·licitud presentada segons allò establert a les bases.

3. Atorgar la subvenció de 4.000,00 euros, a l’associació ONG CASAL SOLIDARI GENT DEL 
MÓN, Segons les següents partides:

231.02.48901 (despesa corrent) : 2.343,00 euros
231.02.78900 (inversión : 1.657,00 euros

4. Notificar a l’àrea de Intervenció.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc aquesta acta.”

Aquesta regidoría presenta a la Comissió Informativa la següent:

PROPOSTA D’ACORD
1. Atorgar la subvenció de 4.000,00 euros, a l’associació ONG CASAL SOLIDARI GENT 

DEL MÓN, Segons les següents partides:

231.02.48901 (despesa corrent) : 2.343,00 euros
231.02.78900 (inversión) : 1.657,00 euros

2. Notificar l’Acord a l’ONG interessada i a l’àrea d’intervenció

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

3.5. Atorgament de subvencions de concurrència competitiva-Participació Ciutadana

Atès que l’Ajuntament de Marratxí vol promoure i donar suport a activitats d’interès públic 
que, d’una o altra forma, estan vinculades a funcions atribuïdes legalment a la competència 
local, articulant d’aquesta manera l’acció administrativa de foment.

Atès que per aquest motiu convoca l’atorgament de subvencions en règim de competitivitat, 
d’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí, de 9 de juliol de 2008 i el Pla 
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí.

Vistes les Bases i Convocatòria de subvencions de Participació Ciutadana per a l’exercici 
2021 on s’estableix, en el punt desè, que l’òrgan competent per a la concessió de la 
subvenció és la Junta de Govern si es tracta de quantitats superiors a 2000€, en 
compliment de l’Ordenança de Subvencions.



Atès que a les oficines municipals s’ha presentat la corresponent instància sol·licitant ajuda 
econòmica per part de les entitats ciutadanes

Atès que la Comissió de Valoració d’Atorgament de subvencions es va reunir dia 10 de 
desembre, fent proposta pel que fa a les subvencions en matèria de Participació Ciutadana.
Atès que la Comissió de Valoració constata que les sol·licituds presentades compleixen els 
requisits establerts.

Vist l’informe favorable emès per la tècnica de l’Àrea de Participació Ciutadana a favor 
de les entitats ciutadanes on s’expressen les quanties que es proposen per subvencionar 
les activitats de les entitats juvenils sol·licitants.

Vist que hi ha disponibilitat pressupostària i atenent als criteris de selecció aplicables a les 
entitats ciutadanes contemplats a l’apartat 7è de les bases esmentades.

De conformitat amb l’exposat anteriorment, la persona responsable de la tramitació de 
l’expedient informa de la següent proposta de resolució:

1. Concedir una subvenció corresponent a la modalitat A per un import de 2.155,87€ a 
l’entitat ciutadana Mestresses de casa de sa Cabaneta.

2. Concedir una subvenció corresponent a la modalitat B per un import de 3.300€ a 
l’entitat ciutadana Associació Festes del Carme de Pòrtol.

3. Donar compte d’aquest acord a les àrees municipals afectades, així com a l’entitat 
beneficiària.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

4.1. Atorgament de subvencions de manera directa-Sonrisa Médica

Atès que en virtut a l’article 2 punt C, de l’ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Marratxí. es podran concedir de forma directa aquelles subvencions en que 
s’acreditin raons d’interès públic, social , econòmic o humanitari o degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública.

Atès que, en data 26 d’octubre de 2021, l’associació “La Sonrisa Médica” presentà 
instància amb número de registre d’entrada en aquest Ajuntament 14264.

Vist l’informe favorable d’existència de crèdit emès el 29 de novembre de 2021, per l’àrea 
d’Intervenció d’aquest Ajuntament.

S’adjunta a la present proposta d’acord l’esborrany de conveni com a Annex 1.

Atès que, en data 17 de novembre de 2021, s’informa favorablement sobre l’atorgament 
d’una subvenció directa a la entitat “La Sonrisa Médica” la qual es transcriu a continuació:



“ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES DIRECTES 2020 
DESTINADES A ENTITATS D'INTERÈS PÚBLIC, SOCIAL O HUMANITARI.

Atès que el Tercer Sector és un actor clau en el desenvolupament social i econòmic del nostre país, 
ja que té un paper important d'estructuració i solució de les creixents demandes i iniciatives 
de la societat civil.

Vist que la seva rellevància es reflecteix en dimensions com el nombre d'organitzacions que 
l'integren, la multiplicitat de demandes socials que el satisfan, les dimensions de la inversió social 
que canalitzen, el nombre de beneficiaris als quals atenen, l'ocupació que generen, i el voluntariat 
que mobilitza.

Atès que la resposta a les necessitats socials la lideren en molts casos les entitats socials molt 
abans que ho fassin les administracions públiques. I, per aquest motiu i de manera natural, el Tercer 
Sector és el principal aliat d’aquestes administracions públiques en la gestió i la prestació de serveis 
socials, i és lògic que ho continuï sent en el futur. Entre altres coses, perquè el Tercer Sector Social:

· Representa un capital social del qual la societat no pot ni vol prescindir, ja que les 
organitzacions del Tercer Sector fomenten la cohesió i la integració social ja que actuen com 
a creadores de xarxes socials, impulsant el voluntariat i la participació de la ciutadania; en 
definitiva, accions que atenuen el risc d’exclusió social dels col·lectius menys afavorits i 
transformen la nostra societat en una societat més cohesionada i integradora.

· Actua com generador de valors que són imprescindibles en la nostra societat, com ara la 
igualtat, la solidaritat o la justícia amb els més vulnerables. L’acció de les entitats del Tercer 
Sector va més enllà de la prestació de serveis socials; és un instrument per fomentar valors 
cívics i comunitaris, facilita la participació, la confiança mútua, la capacitat d’establir 
consensos, la tolerància amb els altres, la solidaritat i un llarg etcètera de valors que 
consoliden, dia rere dia, el sentiment de pertinença i compromís amb una societat.

· És bon detector de noves necessitats socials, precisament per la seva major flexibilitat i proximitat als 
usuaris.

· Contribueix a donar veu i projecció pública als interessos i les demandes dels ciutadans i dels 
col·lectius exclosos, ja que tenen plenes capacitats per erigir-se com a eina de participació i diàleg 
social.

I tot això aplicant una metodologia basada en:
§   La identificació de les necessitats dels col·lectius amb els quals treballa.
§ L’ajustament dels serveis a les necessitats de les persones.
§ La implementació dels serveis dissenyats a mida de les necessitats de l’usuari.
§   L’avaluació continuada i el feed-back corresponent

Atès que les dades del conjunt del sector reflecteixen que el seu finançament es compon en un 70% de fons 
públics i el restant 30% de fons privats. I que gairebé totalitat del pressupost d’un nombre elevat d’entitats 
depèn exclusivament de les aportacions de les administracions públiques ja siguin locals, autonòmiques o 
estatals.

Sonrisa Médica
Sonrisa Médica té com a MISSIÓ transformar l'entorn sanitari a través de l'humor. Mitjançant la 
música, la màgia i el riure, mobilitzen les emocions i alliberen les tensions de pacients, familiars i 
personal dels centres, aconseguint que l'humor formi part del procés terapèutic.

La VISIÓ de Sonrisa Médica és ser un referent, a la Comunitat Balear, per a l'impuls i 
desenvolupament de la metodologia del pallasso d'hospital, obtenint un reconeixement exprés al 



treball dels pallassos, incorporant-lo com un més dels serveis associats al procés terapèutic. Sonrisa 
Médica s'anirà adaptant a l'evolució de la societat expandint així els col·lectius atesos.

L'humor serà sempre el vehicle per aconseguir la visió. 
Els VALORS de Sonrisa Médica són:
HUMANITAT:
Utilitzen característiques humanes com, l'alegria, l'optimisme, l'empatia, el respecte, l'honestedat, la 
humanitat i la generositat de manera constant i permanent en el desenvolupament de la nostra 
activitat.

PROFESSIONALITAT:
Els pallassos de Sonrisa Médica són professionals. La formació en matèries artístiques 
(clown, música, màgia, malabars, etc.), psicològiques i sanitàries permeten el correcte 
desenvolupament de la seva funció.

EFICIÈNCIA:
Els recursos rebuts dels grups d'interès es gestionen amb transparència i s'apliquen de manera que 
maximitzin el resultat en la prestació del servei.

ESPERIT COL·LABORATIU:
La col·laboració és intrínseca a Sonrisa Médica. La relació amb els pacients, familiars, personal dels 
centres, socis i col·laboradors ens facilita la prestació del servei.

SENSE ÀNIM DE LUCRE:
Els fluxos d'entrada de diners provenen d'institucions i col·laboradors i s'apliquen, únicament i 
exclusivament, a la prestació del servei.

Sonrisa Médica és una associació declarada d'utilitat pública pel Ministeri de l'Interior a 2004, que 
publica anualment el seu auditoria de comptes i memòria d'activitat, a més de mantenir un ferm 
compromís amb la qualitat dels seus serveis i de la seva gestió, mantenint la certificació en sistema 
de qualitat ISO9001: 2015.

Tot l’equip de pallassos terapèutics reben formació regular i constant en diverses disciplines com 
l'artística, musical, sanitària i psicològica. Els pallassos de Sonrisa Médica són professionals en actiu 
de les arts escèniques; acreditats, experimentats i remunerats que reben formació regular per part de 
l'associació, i que treballen en altres àmbits artístics, sociosanitaris i educatius per reciclar-se i 
millorar constantment els seus recursos i habilitats.

A Mallorca realitza activitats als següents hospitals:
§ Hospital Universitario Son Espases
§ Hospital Universitario Son Llàtzer
§ Fundació Hospital de Manacor
§ Hospital Comarca d’Inca

Com a resultats del 2019 cal destacar que han comptat amb 20 pallassos que han realitzat un total 
de 576 actuacions i han arribat a 23.954 persones.

La treballadora Social 
Catalina Salleras Romero”

Aquest regidora presenta a la Comissió Informativa Local la següent
PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i l’entitat 



“La Sonrisa Médica”, que s’adjunta com annex.

2. Aprovar una subvenció directa a l’entitat “La Sonrisa Médica”, per la quantitat de 
5.500 euros, que es regirà pel Conveni referit al punt 1 d’aquest Acord.

3. Comunicar l’acord a l’interessat i al negociat d’Intervenció.

4. Acordar que l’expedient continuï amb la seva tramitació.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i l’Associació La Sonrisa Médica per la 
concessió d’una subvenció nominativa a l’exercici 2021

PARTS
Miquel Cabot Rodriguez, Batle de l’Ajuntament de Marratxí amb NIF P0703600G i amb domicili a Camí 
de n'Olesa, 66 (Sa Cabaneta) de Marratxí (CP 07141), en nom i representació de l’Ajuntament de Marratxí.

Marta Barrio Bestard, major d’edat, amb DNI 43105298-D, representant en qualitat de gerent a l’associació 
sense ànim de lucre La Sonrisa Médica, amb i C.I.F. nº V07664188 i domicili fiscal al Carrer Andrea Doria 
nº 42 baixos esq. de Palma de Mallorca (Illes Balears)

ANTECEDENTS
La Sonrisa Médica (en endavant “l’associació”), és una associació sense ànim de lucre que té per l’objecte 
social transformar l’entorn sanitari mitjançant l’humor, la música, la màgia i el somriure, mobilitzant les 
emocions i alliberant tensions dels pacients, familiars, i acompanyants, aconseguint que l’art i l’humor 
formin part del procés terapèutic. També facilita els procediments terapèutics actuant en estreta 
col·laboració amb el personal sanitari, arribant a donar servei sota demanda a través del telèfon d’us intern. 
D’aquesta forma, millora la qualitat de vida als infants hospitalitzats, a través d’actuacions regulars de 
pallassos d’hospital professionals i especialitzats en la tasca d’acompanyament a l’entorn hospitalari. 
L’associació ha prestat servei al llarg de tot l’exercici 2016 als hospital públics de Mallorca, entre els quals es 
troba l’hospital Son Llàtzer, centre de referència per la població del terme municipal de Marratxí.

En data 26 d’octubre de 2021 l’associació enregistra instància fent sol·licitud formal de col·laboració per part 
de l’Ajuntament de Marratxí per tal d’aconseguir donar cobertura a part de les despeses generades per dur a 
terme la seva tasca social  a l’Hospital Son Llàtzer.

L’Ajuntament de Marratxí té la voluntat expressa de col·laborar econòmicament amb l’associació amb la 
finalitat de donar recolzament econòmic a l’activitat social que aquesta du a terme amb motiu del seu objecte 
social.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord 
amb les següents:

CLÀUSULES:

Primera.- Objecte del conveni

L’objecte del conveni és establir el règim regulador dels drets i obligacions derivats de la concessió de l’ajut 
atorgat a l’associació amb el projecte “Programa d’actuacions de Pallassos d’hospital a l’Hospital Son Llàtzer”, 
les despeses del qual s’hagin duit a terme entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2021.

Segona.- Despeses subvencionables i l’import
L’Ajuntament de Marratxí concedeix a l’associació La Sonrisa Médica una concessió directe tal i com preveu 
l’article 22.2 de la LGS i l’article 7 del TRLS per import de 5.500 euros per tal de contribuir al 



desenvolupament del projecte “Programa de pallassos d’Hospital a l’Hospital Son Llàtzer” de l’esmentada 
entitat en el present exercici de 2021.

Les despeses subvencionables són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i 
executar el projecte que s’hagi duit a terme al 2021 i responguin a la naturalesa del projecte 
subvencionat. Les despeses subvencionables són raonables i compleixen els requisits els principis de bona 
gestió financera i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs

En el cas que l’associació no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l’import de la subvenció 
atorgada, l’Ajuntament de Marratxí tramitarà d’ofici la reducció de l’import de la subvenció en la mateixa 
proporció que existeix entre l’import a justificar i l’import ben justificat

Tercera.- Obligacions de l’associació beneficiària L’associació es compromet a:

1. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció

2. Presentar la corresponent justificació de despeses de l’activitat subvencionada i a acreditar abans 
de l’ordenació del pagament que estan al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme L’ajuntament de 
Marratxí col·laborar i facilitar tota la documentació que requereixi en l’exercici de les funcions de 
control

Quarta.- Justificació i pagament
La corresponent justificació s’ha presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció o, en tot cas, abans de la 
signatura del conveni amb factures originals, amb una declaració de les activitats realitzades on consta un 
desglossament de les despeses realitzades.

L’entitat beneficiària ha aportat la següent documentació;
1. Memòria de l’activitat subvencionada
2. Relació justificada de despeses de les activitats realitzades amb l’aportació de factures o 

altres documents de valor probatori originals, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha 
destinat als fins als quals s’ha concedit la subvenció.

3. Declaració responsable d’estar al corrent amb l’agència tributària, amb la seguretat social, i amb 
l’Ajuntament de Marratxí.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans indiquen es requerirà a l’entitat dins el 
termini de tres dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que si no ho 
fa, desisteix de la subvenció.

Per tot allò que no es disposi expressament en el text del conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i l’article 88.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei General de Subvencions.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

4.2. Atorgament de subvencions de manera directa-Aspanob



Atès que en virtut a l’article 2 punt C, de l’ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Marratxí. es podran concedir de forma directa aquelles subvencions en que 
s’acreditin raons d’interès públic, social , econòmic o humanitari o degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública.

Atès que, en data 5 de novembre de 2021, l’entitat “Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació” presentà instància amb número de registre d’entrada en aquest Ajuntament 
14846.

Vist l’informe favorable d’existència de crèdit emès per l’àrea d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament en data 29 de novembre 2021.

S’adjunta a la present proposta d’acord l’esborrany de conveni com a Annex 1.

Atès que, en data 17 de novembre de 2021, s’informa favorablement sobre l’atorgament 
d’una subvenció directa a la entitat “ASPANOB” la qual es transcriu a continuació:

“ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES DIRECTES 2021 
DESTINADES A ENTITATS D'INTERÈS PÚBLIC, SOCIAL O HUMANITARI.

Atès que el Tercer Sector és un actor clau en el desenvolupament social i econòmic del nostre país, 
ja que té un paper important d'estructuració i solució de les creixents demandes i iniciatives 
de la societat civil.

Vist que la seva rellevància es reflecteix en dimensions com el nombre d'organitzacions que 
l'integren, la multiplicitat de demandes socials que el satisfan, les dimensions de la inversió social 
que canalitzen, el nombre de beneficiaris als quals atenen, l'ocupació que generen, i el voluntariat 
que mobilitza.

Atès que la resposta a les necessitats socials la lideren en molts casos les entitats socials molt 
abans que ho fassin les administracions públiques. I, per aquest motiu i de manera natural, el Tercer 
Sector és el principal aliat d’aquestes administracions públiques en la gestió i la prestació de serveis 
socials, i és lògic que ho continuï sent en el futur. Entre altres coses, perquè el Tercer Sector Social:
· Representa un capital social del qual la societat no pot ni vol prescindir, ja que les organitzacions 

del Tercer Sector fomenten la cohesió i la integració social ja que actuen com a creadores de 
xarxes socials, impulsant el voluntariat i la participació de la ciutadania; en definitiva, accions que 
atenuen el risc d’exclusió social dels col·lectius menys afavorits i transformen la nostra societat 
en una societat més cohesionada i integradora.

· Actua com generador de valors que són imprescindibles en la nostra societat, com ara la igualtat, 
la solidaritat o la justícia amb els més vulnerables. L’acció de les entitats del Tercer Sector va 
més enllà de la prestació de serveis socials; és un instrument per fomentar valors cívics i 
comunitaris, facilita la participació, la confiança mútua, la capacitat d’establir consensos, la 
tolerància amb els altres, la solidaritat i un llarg etcètera de valors que consoliden, dia rere dia, el 
sentiment de pertinença i compromís amb una societat.

· És bon detector de noves necessitats socials, precisament per la seva major flexibilitat i 
proximitat als usuaris.

· Contribueix a donar veu i projecció pública als interessos i les demandes dels ciutadans i dels 
col·lectius exclosos, ja que tenen plenes capacitats per erigir-se com a eina de participació i 
diàleg social.

I tot això aplicant una metodologia basada en:



§   La identificació de les necessitats dels col·lectius amb els quals treballa.
§ L’ajustament dels serveis a les necessitats de les persones.
§ La implementació dels serveis dissenyats a mida de les necessitats de l’usuari.
§ L’avaluació continuada i el feed-back corresponent

Atès que les dades del conjunt del sector reflecteixen que el seu finançament es compon en un 70% de fons 
públics i el restant 30% de fons privats. I que gairebé totalitat del pressupost d’un nombre elevat d’entitats 
depèn exclusivament de les aportacions de les administracions públiques ja siguin locals, autonòmiques o 
estatals.

ASPANOB
L'Associació de Pares de Nens amb Càncer de Balears (ASPANOB) es va crear el 1987 al voltant d'un 
grup de pares i mares que es va unir amb la intenció de treballar per millorar la qualitat de vida de tots els 
infants de 0 a 18 anys malalts de càncer de Balears i les seves famílies. Des de llavors ASPANOB ha anat 
creixent treballant dia a dia amb la satisfacció de veure com les seves activitats augmentaven i els seus 
programes més importants s'ampliaven.

L’Associació, després de més de vint anys, es manté fidel als principis i objectius que van motivar la seva 
creació. Totes les activitats d'ASPANOB van destinades a afavorir una millor acceptació i afrontament de la 
malaltia per part de la família, sent la funció bàsica de l’ Associació la detecció de problemes i necessitats, 
arbitrant els mecanismes necessaris per a la seva resolució.

El fet de garantir una vida digna fa que l’ Associació multipliqui les seves activitats per intentar cobrir les 
mancances que neixen en el si d'una família quan un dels seus fills / es és diagnosticat de càncer.

Per a la tasca que fan i com a pilar imprescindible és necessària la connexió i potenciació de la voluntat social 
ja que només la unió dels pares i les mares per si sola no tindria prou força per afrontar aquesta tasca, sent els 
seus socis, les institucions, i la col·laboració de les persones sensibles amb el problema els que fan possible que 
ASPANOB ofereixi un servei proper i de qualitat .

Els seus estatuts contemplen com a objectiu principal de l'Associació: "Contribuir al millor estat dels infants i 
la seva família, tant a nivell mèdic com psicològic, social, assistencial, treballant perquè el desenvolupament 
afectiu i educatiu dels infants i les seves famílies sigui el més adequat a les seves especials circumstàncies, i en 
general qualsevol actuació que tendeixi a millorar la seva qualitat de vida".

OBJECTIUS FONAMENTALS D’ASPANOB:
· Millorar la qualitat de vida dels nens malalts i dels seus familiars.
· Contribuir a l'augment de les expectatives de vida dels nens amb càncer.
· Facilitar en tot el possible els trasllats dels nens i els seus familiars procedents de les altres illes 

que constitueixen l'arxipèlag balear a Palma de Mallorca, on es troba l'Hospital de referència.
· Posar a disposició dels nens malalts de càncer i les seves famílies tots els recursos i serveis de 

l'Associació.

· Facilitar el trasllat i allotjament dels nens i els seus familiars a Barcelona o Madrid o a altres 
centres de referència quan així ho decideixen els metges.

· Proporcionar informació a les famílies.
· Conscienciar la societat de l'existència del càncer infantil, així com també dels problemes que 

genera, llargues hospitalitzacions, abandó de la resta de la família, renúncia al treball per part 
d'almenys un dels dos progenitors ...

· Transmetre la necessitat que les institucions, tant públiques com privades, col·laborin amb les 
nostres Activitats i Plans d'Actuació.

· Aconseguir l'atenció educativa necessària perquè els nens puguin superar els retards que 
pateixen en el seu procés d'aprenentatge a causa de les llargues estades hospitalàries, entre 
altres causes.

· Fomentar els grups de voluntaris perquè participin i ajudin en la tasca de suport als nens malalts.



Tots aquest objectius s’articulen a través d’aquests programes:
· Programa de suport psicològic
· Programa de suport escolar i SAED
· Servei d’atenció social
· Programa d’ajudes econòmiques
· Programa de respir familiar, oci i temps lliure

La treballadora Social
Catalina Salleras Romero”

Aquesta regidoria presenta a la Comissió Informativa la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1.- Atorgar una subvenció directa a l’entitat “ASPANOB” per la quantitat de 4.500€

2. Comunicar a l’interessat i al negociat d’intervenció.

3.-Que l’expedient procedesqui els tramits adients.

ANTECEDENTS
D'una part, en Miquel Cabot Rodriguez, Batle de l'Ajuntament de Marratxí, que intervé en nom i 
representació de l’Ajuntament de Marratxí, d'acord amb allò disposat a l’article 21 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i a l’article 24 del RDLeg 781/1986, de 18 
d'abril, del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local.

D'altra part, en Jaume Coll Sureda, en qualitat de President de l'Associació de pares de nins amb 
càncer de Balears, amb CIF G07608771 i seu a Palma al Carrer Veneçuela, 1 baixos.

L’Ajuntament de Marratxí té la voluntat expressa de col·laborar econòmicament amb l’associació 
amb la finalitat de donar recolzament econòmic a l’activitat social que aquesta du a terme amb 
motiu del seu objecte social.

L’Associació de pares de nins amb càncer treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels 
nins i nines malalts amb càncer de les Illes Balears i la de les seves famílies . Per a aconseguir-ho 
ofereix un programa d’atenció integral que inclou pisos d’acollida, programa de suport psicosocial, 
suport escolar, ajudes econòmiques i activitats d’oci i temps lliure.

En data 5 de novembre de 2021 l’associació enregistra instància fent sol·licitud formal de 
col·laboració per part de l’Ajuntament de Marratxí per tal d’aconseguir donar cobertura a part de les 
despeses generades per dur a terme la seva tasca social.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, 
d’acord amb les següents.

Actuant en virtut de les competències que cadascun ostenta, i legitimats per a la firma del present 
conveni.

CLÀUSULES:
PRIMERA.- Objecte



L’objecte del conveni és establir el règim regulador dels drets i obligacions derivats de la concessió 
de l’ajut atorgat a l’associació amb el projecte “Programa d’Atenció Integral ”, les despeses del qual 
s’hagin duït a terme entre l’1 de gener i el 30 de novembre 2021.

L’Ajuntament de Marratxí concedeix a l’Associació de pares de nins amb càncer una subvenció 
directe tal i com preveu l’article 22.2 de la LGS i l’article 7 del TRLS per import de 4.500 euros per 
tal de contribuir al desenvolupament del projecte “Programa d’Atenció Integral” de l’esmentada 
entitat en el present exercici de 2021.

Les despeses subvencionables són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, 
difondre i executar el projecte que s’hagi duit a terme al 2021 i responguin a la naturalesa del 
projecte subvencionat. Les despeses subvencionables són raonables i compleixen els requisits els 
principis de bona gestió financera i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.

En el cas que l’associació no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l’import de la 
subvenció atorgada, l’Ajuntament de Marratxí tramitarà d’ofici la reducció de l’import de la subvenció 
en la mateixa proporció que existeix entre l’import a justificar i l’import ben justificat.

Entre els objectius per a l'any 2021 d'aquest Ajuntament es troba la promoció de associacions de 
caire social.

El pressupost municipal de l’exercici 2021 preveu nominativament una subvenció de 4.500 euros, a 
favor de l' Segons estableix l’art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, els convenis seran l'instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos de les corporacions locals.

Per la qual cosa, i en virtut de tot això, els intervinents, en la representació que ostenten, tenen i es 
reconeixen capacitat per obligar-se, i per tant, per formalitzar el següent Conveni de col·laboració i 
acorden les ulteriors

SEGONA.- Actuacions que corresponen a l'Ajuntament de Marratxí.
L'Ajuntament de Marratxí atorga una subvenció a l'Associació de pares de nins amb càncer de 
Balears, per un import de 4.500 € pel “Programa d’Atenció Integral”

TERCERA.- Actuacions que corresponen a l'entitat beneficiària.
L'entitat a l'Associació de pares de nins amb càncer de Balears es compromet a:

1. Complir l’objectiu, executar el projecte, realizar l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció

2. Presentar la corresponent justificació de despeses de l’activitat subvencionada i a acreditar 
abans de l’ordenació del pagament que estan al corrent de les seves obligacions fiscals 
amb l’Ajuntament.

3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme L’ajuntament 
de Marratxí col·laborar i facilitar tota la documentació que requereixi en l’exercici de les 
funcions de control

QUARTA.- Justificació.
La corresponent justificació s’ha presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció o, en tot 
cas, abans de la signatura del conveni amb factures  originals, amb una declaració de les 
activitats realitzades on consta un desglossament de les despeses realitzades.

L’entitat beneficiària ha aportat la següent documentació;
1. Memòria de l’activitat subvencionada.
2. Relació justificada de despeses de les activitats realitzades amb l’aportació de factures o altres 



documents de valor probatori originals, que acreditin que la inversió s’ha realitzat i s’ha destinat 
als fins als quals s’ha concedit la subvenció.

3. Declaració responsable d’estar al corrent amb l’agència tributària, amb la seguretat social, i amb 
l’Ajuntament de Marratxí.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans indiquen es requerirà a l’entitat 
dins el termini de tres dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la 
indicació que si no ho fa, desisteix de la subvenció.

Per tot allò que no es disposi expressament en el text del conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003 
General de Subvencions i l’article 88.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

I com a mostra de la conformitat, les parts subscriuen el present conveni i a un sol efecte, al lloc i la 
data indicats en l'encapçalament.

Batle de l’Ajuntament de Marratxí President de l’Associació de Pares de nin amb
càncer de Balears

Miquel Cabot Rodriguez Jaume Coll Sureda

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 16 de desembre de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

5. Declaració d’urgència de l’assumpte: Ajuts de la campanya de bonos de descompte 
de l’Ajuntament de Marratxí de data 09/12/2021 i 14/12/2021.

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de 
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, 
acorden per unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins 
l’ordre del dia de l’assumpte: “Ajuts de la campanya de bonos de descompte de 
l’Ajuntament de Marratxí de data 09/12/2021 i 14/12/2021”

5.1. Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí de data 
09/12/2021.

Vist que en data 9/12/21 s'aprovaren per Decret de Batlia els vals següents:

NOM EMPRESA CIF/NIF 26-02
PAGAMENT

Maria Trinidad Nacher Batle (Nacher 
estilistes)

18232747A 3.535€

Restaurante A Grella B57989238 5.895€
ES FORN B07754112 3.180€

AntonioRosselló Picornell (Farmacia 43135491A 4.085€



Rosselló Picornell)

Vicens Tomas March (Farmacia V. 
Tomas March)

43005529Z 2.405€

Carniceria Can Pep B57347908 3.785€
Ca na Pepa B57968522 22.510€

Vist que aquests superen els 2.000.00 euros i que per tant procedeix la seva aprovació per 
la Junta de Govern Local.

Vist que en el Decret s'estableix la seva aprovació per Decret per raons d'eficàcia i 
eficiència sense perjudici de la seva ratificació per la Junta de Govern Local.

De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta de resolució:

1.- Ratificar el pagament dels esmentats vals.
2.- Notificar aquest acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria als efectes escaients.

Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

5.2. Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí de data 
14/12/2021.

Vist que en data 14/12/21 s'aprovaren per Decret de Batlia els vals següents:

NOM EMPRESA CIF/NIF PAGAMENT

Maria Trinidad Nacher Batle(Nacher Estilistas) 43047084P 2.525€

Restaurante A Grella B57989238 7.685€

Patricia Simonet (MIAN FACTORY) 43161953S 2.095€

ES FORN B07754112 3.125€

Antonio Rosselló 
Rosselló Picornell)

Picornell (Farmacia 43135491A 3.550€

Vicens Tomás March (Farmacia V. Tomas March) 43005529Z 2.765€

Carniceria Can Pep B57347908 10.545€

Ca na Pepa B57946042 24.365€



Farmacia Picornell Ciurana (cb) E07641509 3.210€

Vist que aquests superen els 2.000.00 euros i que per tant procedeix la seva aprovació per 
la Junta de Govern Local.

Vist que en el Decret s'estableix la seva aprovació per Decret per raons d'eficàcia i eficiència 
sense perjudici de la seva ratificació per la Junta de Govern Local.

De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta de resolució:

1.- Ratificar el pagament dels esmentats vals.

2.- Notificar aquest acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria als efectes escaients.

Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

I no havent mes assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta.

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 12 de gener del 2022

El Batle,
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