Document: Proposta de resolució provisional
Expedient: CS 1/2020 SJ
Emissor: CASE/DGIJF/SJ/sr

Proposta de resolució provisional de la directora general d’Infància, Joventut i
Famílies, de concessió i denegació de subvencions per dur a terme projectes
d’interès autonòmic en matèria de joventut per al període 2020-2021
1. En data de 6 de juny de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'interès autonòmic en
matèria de joventut per al període 2020-2021 (BOIB núm. 103).
2. Dia 3 d'agost de 2020 es va reunir la Comissió Avaluadora prevista al punt 9 de
l'annex 1 de la convocatòria i va aprovar l’informe que ha de servir de base a la
proposta provisional de concessió i denegació de subvencions.
3. D’acord amb l’apartat 11.2 de l'annex 1 de la convocatòria, la directora general
d'Infància, Joventut i Famílies, ateses les sol·licituds admeses i l’informe de la
Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució provisional de
concessió i denegació de subvencions, que s'ha de publicar al web
http://joventut.caib.es.
4. La publicació de la proposta de resolució provisional obre el tràmit d’audiència i
es concedeix un termini de deu dies hàbils, des del dia de la publicació, per poder
examinar l’expedient a la seu del Servei de Joventut de la Direcció General
d'Infància, Joventut i Famílies, i presentar-hi al·legacions, si s'escau.
5. Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan en el procediment no hi constin ni
es tenguin en compte altres fets o al·legacions i proves que les que addueixin les
persones interessades. En aquests casos, la proposta de resolució formulada té el
caràcter de definitiva. Igualment, el fet que les persones interessades no al·leguin
res en el tràmit d’audiència suposa que hi estan conformes i, igualment, la proposta
de resolució formulada té el caràcter de definitiva.
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6. La presentació d'al·legacions s'ha de dur a terme de conformitat amb els apartats
3, 4 i 5 del punt 6 de l'annex 1 de la convocatòria.
7. Una vegada conclòs el tràmit d’audiència i examinades les al·legacions que es
presentin, si n’és el cas, la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, com a
òrgan instructor, ha de formular la proposta de resolució definitiva corresponent,
d’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.
Fonaments de dret
1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, té per objecte, entre d'altres, regular els requisits de
validesa i eficàcia dels actes administratius i el procediment administratiu comú a
totes les administracions públiques.
2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de subvencions, té per objecte determinar el règim jurídic de les
subvencions l’establiment o la gestió de les quals corresponen a l’Administració de
la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen.
3. L’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003
(BOIB núm. 137, de 2 d’octubre), modificada per l’Ordre de la consellera de
Presidència i Esports de 19 de febrer de 2004 (BOIB núm. 29, de 28 de febrer) i per
l’Ordre de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març), estableix les bases
reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports.
L’article 1.2 disposa a l'apartat b) que un dels objectes de les subvencions és el
suport als individus i col·lectius beneficiaris de la intervenció dels serveis socials,
les entitats i les associacions que hi treballen. L'apartat c) recull, com un altre
objecte de subvenció, el suport en matèria de joventut, voluntariat, temps lliure i
participació social.
4. L’article 11 de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, disposa que
correspon a la conselleria competent en matèria de joventut coordinar i executar
accions d’aquest sector d’activitat administrativa.
Per la seva part, l’article 27 b) de la Llei 10/2006 estableix que l’Administració
autonòmica ha de desenvolupar accions per a l’educació en l’ús saludable del
temps lliure i, per això, ha d’adoptar, entre altres mesures, la de vincular el temps
lliure a la participació, en qualsevol dels àmbits, especialment el cultural, el social i
l’esportiu.
5. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, estableix, a l’article
11, les mesures de foment de la igualtat que han d’introduir les convocatòries de
subvencions.
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6. El Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, que
modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i
l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, preveu que l’òrgan competent en matèria de
joventut és la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies, integrada a la
Conselleria d'Afers Socials i Esports.
7. La Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'interès autonòmic en
matèria de joventut per al període 2020-2021 (BOIB núm. 103, de 6 de juny de
2020).
8. L’àmbit territorial i personal d’aquests ajuts són les Illes Balears, atès l'interès
suprainsular de la convocatòria, de conformitat amb el que preveu l’article 16,
apartat 7, de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als
consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure (BOIB
núm. 184, de 23 de desembre) i a l'apartat C, punt 1.11, de l'annex del Decret
26/2018, de 3 d'agost, de traspàs al Consell de Mallorca de les funcions i serveis
inherents a les competències pròpies d'aquesta institució insular que exerceix
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit,
l'article 86 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears disposa que correspon al
Govern l'exercici de l'activitat de foment en les matèries de la seva competència.
Proposta de resolució
1. Denegar les subvencions a les entitats que figuren als annexos 1 i 2 d’aquesta
proposta de resolució provisional, en relació amb els expedients CS 1/2020 SJ A01,
CS 1/2020 SJ A05, CS 1/2020 SJ A03, CS 1/2020 SJ A04 i CS 1/2020 SJ D02.
2. Concedir les subvencions sol·licitades a les entitats que figuren en l'annex 3
d’aquesta proposta de resolució provisional, en relació amb els expedients CS
1/2020 SJ A02, CS 1/2020 SJ C01, CS 1/2020 SJ C02.
3. Atorgar un termini de deu dies hàbils perquè les entitats realitzin les
al·legacions oportunes, si s’escau.
4. Publicar aquesta proposta de resolució provisional al web http://joventut.caib.es.
Palma, 5 d'agost de 2020
La directora general d'Infància, Joventut i Famílies

Firmado por CARRIO PALOU MARTA DNI 43179956D el día 05/08/2020
Marta Carrió Palou
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Annex 1
Relació de projectes que no compleixen els requisits establerts al punt 1.6 de
l'annex 1 de la convocatòria
El punt 1.6 de l'annex 1 de la convocatòria contempla quines són les causes
d'exclusió dels projectes presentats en relació amb aquesta línia de subvencions.
Un cop estudiats els projectes presentats, la Comissió Avaluadora, per unanimitat,
ha acordat excloure els projectes següents, pels motius que s'indiquen en cada
cas:
SOL·LICITANT: Asociación Amiticia
CIF: G07482029
PROJECTE: Incluid@s
EXPEDIENT: CS 1/2020 SJ A01
PRESSUPOST: 13.872,00 €
IMPORT SOL·LICITAT: 7.500,00 €
Tot i apreciar la tasca de l’entitat en favor de la igualtat d’oportunitats, la Comissió
Avaluadora desestima el projecte per considerar que es tracta d'una activitat que
forma part del funcionament habitual de l'entitat i que no incorpora cap
component innovador que la distingeixi clarament d'altres campaments dels que
pugui desenvolupar normalment l'associació.
SOL·LICITANT: CBE Felanitx
CIF: G57678039
PROJECTE: II Cuban Motion Latin Camp
EXPEDIENT: CS 1/2020 SJ A05
PRESSUPOST: 7.150,00 €
IMPORT SOL·LICITAT: 7.150,00 €
La Comissió Avaluadora desestima el projecte, considerant que no presenta un
impacte social rellevant, i que no incideix de manera important i directa en el
desenvolupament social, cultural o econòmic de les persones joves.
Així mateix, també aprecia la Comissió que el projecte no presenta un nivell de
qualitat adient amb la convocatòria i que té una repercussió gairebé exclusiva en
la pròpia entitat sol·licitant.

Carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears)
07010 Palma
Tel. 971 17 89 99
joventut@caib.es
joventut.caib.es

4

Annex 2
Relació d'entitats que no assoleixen la puntuació mínima per esdevenir
beneficiàries de la subvenció
D'acord amb el punt 10.2 de l'annex 1 de la convocatòria, per ser
subvencionables, els projectes han de complir amb els dos requisits següents:
1. Arribar a un mínim de 50 punts en global.
2. D'acord amb els criteris establerts a l'annex 2, en els apartats que
seguidament se citen, obtenir la puntuació mínima següent per no ser
exclosos:
•

Modalitats A i D: 25 punts en l'apartat Qualitat del disseny i de l'execució
del projecte.

•

Modalitat B: 25 punts en l'apartat Qualitat científica de la proposta.

•

Modalitat C: 19 punts en l'apartat Qualitat del disseny i del contingut de la
publicació.

De conformitat amb els criteris citats, no es poden considerar subvencionables els
projectes següents:
SOL·LICITANT: Fundación RANA
CIF: G57698540
PROJECTE: Grupo psicoeducativo para adolescentes: “Conectando”
EXPEDIENT: CS 1/2020 SJ A03
PRESSUPOST: 7.060,00 €
IMPORT SOL·LICITAT: 4.995,00 €
Puntuació obtinguda:
Rellevància del projecte

16,88

Qualitat del disseny i de l'execució del projecte

23,13

Impacte i difusió

5,00

Puntuació total

45,01

SOL·LICITANT: Fundación Handisport
CIF: G57468035
PROJECTE: Formando el futuro: jóvenes para la accesibilidad
EXPEDIENT: CS 1/2020 SJ A04
PRESSUPOST: 12.350,00 €
IMPORT SOL·LICITAT: 7.500,00 €
Puntuació obtinguda:
Rellevància del projecte
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Qualitat del disseny i de l'execució del projecte

15,38

Impacte i difusió

4,38

Puntuació total

33,51

SOL·LICITANT: Fundació Pere Tarrés
CIF: R5800395E
PROJECTE: MCECC Mallorca i MCECC Menorca, compartim la vivència de l'esplai
EXPEDIENT: CS 1/2020 SJ D02
PRESSUPOST: 7.745,39 €
IMPORT SOL·LICITAT: 5.250,00 €
Puntuació obtinguda:
Rellevància del projecte

19,13

Qualitat del disseny i de l'execució del projecte

18,25

Impacte i difusió

6,50

Puntuació total

43,88
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