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CONVOCATÒRIA I BASES DE SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ACTIVITATS 
CULTURALS I ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE MONTUÏRI, PER A L’EXERCICI 2022 

 

1.- Finalitat i objecte de la convocatòria 

1.1 La finalitat d’aquesta convocatòria és potenciar l’enfortiment del teixit associatiu del 
municipi com a fonament per al desenvolupament de les activitats que impulsin el 
desenvolupament cultural, esportiu i social del municipi, així com les activitats 
formatives que assegurin la seva continuïtat en el futur.  

1.2 Són objecte de la present convocatòria per a entitats i activitats culturals: 

a) El suport al teixit associatiu del municipi i amb aquest objecte, el suport 
econòmic a les despeses ordinàries de personal, manteniment i 
funcionament ordinari de les entitats  culturals degudament legalitzades. 

b) El suport a les activitats culturals que es desenvolupin en el municipi de 
Montuïri i que tinguin per objecte la promoció i difusió de les ciències, les 
lletres, les arts i el patrimoni històric artístic i cultural.  

c) El suport a les activitats que, en el camp que ens ocupa, contribueixin a la 
formació dels socis o altres interessats, i en conseqüència assegurin la 
disponibilitat de personal amb la qualificació suficient per a garantir la 
qualificació tècnica i la continuïtat de les activitats pròpies de l’entitat. 

 

1.3 Són objecte de la present convocatòria per a entitats i activitats esportives: 

a) El suport als clubs esportius del municipi i amb aquest objecte, el suport 
econòmic a les despeses ordinàries de personal, manteniment i 
funcionament ordinari de les entitats  esportives degudament legalitzades. 

b) El suport a les activitats esportives que es desenvolupin en el municipi de 
Montuïri amb especial atenció a l’esport base i a l’esport per a tots.  

c) El suport a les activitats que, en el camp que ens ocupa, contribueixin a la 
formació dels socis o altres interessats, i en conseqüència assegurin la 
disponibilitat de personal amb la qualificació suficient per a garantir la 
qualificació tècnica i la continuïtat de les activitats pròpies de l’entitat. 

 

1.4 Les subvencions estan afectades al compliment de la finalitat a què es condiciona 
l’atorgament i no tenen caràcter devolutiu; sense perjudici del reintegrament inherent 
en cas de l’incompliment de les condicions o característiques imposades en l’acord de 
concessió de la subvenció. 

 

2.- Beneficiaris 
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2.1 Tindrà la consideració de beneficiària de subvencions la persona que hagi de realitzar 
l’activitat que va fonamentar el seu atorgament, o que es trobi en la situació que legitima 
la seva concessió. 

2.2 Tindran igualment la consideració de beneficiaris les persones jurídiques, així com 
els membres associats a aquestes, que es comprometin a efectuar la totalitat o part de 
les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte de la 
persona jurídica. 

2.3 També podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones 
físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus 
d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, 
pugui desenvolupar els projectes o activitats que motivin la concessió de la subvenció. 

2.4 En qualsevol cas, els beneficiaris hauran d’estar empadronats en el municipi de 
Montuïri. 

 

3.- Obligacions dels beneficiaris 

3.1 Són obligacions dels beneficiaris les regulades per l’article 4 del Reglament regulador 
de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Montuïri publicat al BOIB número 80 
en data 28 de juny de 2018.  

 

4.- Partida pressupostària  

4.1 La partida pressupostària per a les entitats culturals és la 334.48000 i consta d’un 
total de 5.900 euros del pressupost de l’Ajuntament de Montuïri per a l’any 2023. La 
partida pressupostària per a les entitats esportives és la 341.48000 i consta d’un total 
de 18.300 euros del pressupost de l’Ajuntament de Montuïri per a l’any 2023.  

4.2 En el cas que no s’exhaureixi el pressupost assignat per a una d’ambdues partides, 
es podrà dur a terme una modificació pressupostària per tal de traspassar aquest import 
sobrant a l’altra partida si aquesta ha resultat insuficient.  

 

5.- Despeses subvencionables 

5.1 Són despeses subvencionables les actuacions realitzades entre l’1 de gener de 2022 
i el 31 de desembre de 2022 per a les entitats que reuneixin els requisits esmentats en 
el punt 2 d’aquesta convocatòria.  

5.2 Els conceptes de les despeses subvencionades poden ser, entre d’altres, els 
següents: 

a) Despeses derivades de l’organització per part de l’entitat d’esdeveniments, 
programes, jornades, campionats, tornejos, campus, actuacions, activitats 
esportives o culturals i diverses activitats de formació de les entitats sol·licitants 
de la subvenció. 

b) Despeses de subministres com llum, aigua, gas, telèfon, etc. 
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c) Despeses de personal necessàries per al desenvolupament de l’activitat diària de 
l’entitat (seguretat, manteniment, direcció, monitors, coordinadors...). 

d) Despeses derivades de serveis d’atenció sanitària. 
e) Despeses derivades de la contractació d’assegurances o de gestories en temes 

fiscals o laborals. 
f) Comissions bancàries en les transferències dels pagaments que les entitats 

presentin per justificar. 
g) Material inventariable i fungible. 

5.3 No són despeses subvencionables: 

a) Interessos deutors dels comptes bancaris. 
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
c) Despeses de procediments judicials. 
d) Despeses de sopars i dinars. 

 

6.- Caràcter de la convocatòria 

6. Les subvencions objecte d’aquesta normativa tenen caràcter voluntari i eventual, les 
quals són lliurement revocables i reduïbles en qualsevol moment sense generar cap dret 
d’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors. L’atorgament d’una subvenció no 
podrà al·legar-se com a precedent. 

 

7.- Forma de concessió i òrgans avaluadors i resolutoris competents 

7.1 El procediment de concessió de la subvenció previst en aquestes bases es fa 
mitjançant concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els requisits 
exigits. 

7.2 Les sol·licituds que compleixin els requisits es subvencionaran segons les normes 
establertes a la base desena d’aquesta convocatòria. 

7.3 L’import de la subvenció serà un import cert, en funció dels punts obtingut d’acord 
amb el que estableix la base desena.  

7.4 L’òrgan concedent serà la Junta de Govern Local d’acord amb les quanties que es 
determinen a les bases d’execució del pressupost corresponent. 

7.5 La comissió avaluadora, la finalitat de la qual serà aplicar els criteris de valoració a 
les sol·licituds presentades, estarà composta per: 

a) El regidor de Cultura, el Sr. Gabriel Mayol Arbona. 

b) El regidor d’Esports, el Sr. Miquel Miralles Mayol. 

c) L’Agent de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Montuïri, la Sra. Joana 
Maria Rossiñol Pocoví. 

 

8.- Forma i termini de la presentació de les sol·licituds 



  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI  
 

8.1 El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d’un mes comptador des de 
l’exposició d’aquesta convocatòria al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
www.ajmontuiri.net.  

8.2 Les sol·licituds s’han de dirigir al Registre General de l’Ajuntament de Montuïri (Plaça 
Major, s/n. 07230 Montuïri) en horari de 9 a 14,00 hores de dilluns a divendres o 
mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament. 

8.3 Cada entitat únicament pot presentar una sol·licitud per poder fer front a les 
diferents despeses originades de la pròpia activitat de l’entitat. 

8.4 Els interessats han de presentar la següent documentació: 

1) ANNEX I. Model de sol·licitud. 
2) Fotocòpia del DNI del representant legal de l’entitat. 
3) Fotocòpia del CIF de l’entitat. 
4) Dades de l’entitat bancària a la que s’ha de transferir l’import de la subvenció que  

pogués concedir-se. 
5) Certificat d’estar al corrent amb Hisenda Pública així com també amb la Tresoreria 

de la Seguretat Social o declaració jurada. 
6) ANNEX II. Memòria explicativa i pressupost per a quantificar la subvenció: 
• Memòria explicativa de la necessitat de la subvenció que es sol·licita. 
• Pressupost detallat de les despeses i ingressos a realitzar per a la seva execució. 
• Qualsevol altre document que es consideri necessari per a permetre una millor 

valoració de les subvencions sol·licitades i en particular la quantificació de 
beneficiaris de l’activitat general o dels projectes específics pels que sol·licita la 
subvenció. 

7) ANNEX III. Model de declaració responsable. 
• Declaració responsable de las subvencions rebudes de institucions públiques o 

privades per al dit programa. 
• Declaració responsable de no haver percebut altra subvenció de l’Administració 

per al projecte que es presenta en aquesta convocatòria. 
8) ANNEX IV. Barem específic per a la valoració de subvencions. 
9) Documentació justificativa: presentació de factures, la documentació acreditativa 

del pagament de les mateixes i la resta de documents de valor probatori i amb 
validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
 

8.5 La documentació relativa en aquesta convocatòria restarà publicada a la pàgina web 
municipal: www.ajmontuiri.net. 

8.6 Per facilitar la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, us 
podeu dirigir al Departament de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Montuïri. 

8.7 Si la sol·licitud no reuneix les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada 
com de l’entitat sol·licitant, o alguns dels requisits prevists en aquesta convocatòria, es 
requerirà a l’entitat sol·licitant perquè, en un termini de cinc dies hàbils, esmeni la falta 
o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per 
desistida la petició, amb una resolució expressa prèvia. 
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9.- Quantia màxima de la subvenció 

9.1 Com a regla general, les subvencions no han d’excedir del 100% de l’activitat a la 
qual s’apliqui. 

9.2 L’import de la subvenció rebuda no podrà, en cap cas, ser d’una quantia que, en 
concurrència amb altres subvencions o ajudes rebudes d’altres administracions o ens 
públics o privats, nacionals o internacionals, superin en el seu conjunt el cost de 
l’activitat a desenvolupar pel/per la beneficiari/ària de l’activitat. En aquest cas, 
l’Ajuntament de Montuïri es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins el cost 
màxim de l’activitat. 

9.3 L’import màxim per beneficiari és de 3.000,00 euros en el cas de les entitats 
esportives i de 1.500,00 euros en el cas de les entitats culturals. 

9.4 L’import màxim atorgat per entitat no podrà ser d’una quantia superior a la sol·licitat 
per aquesta. 

 

10.- Barem específic per a la valoració de subvencions 

10.1 Entre totes les sol·licituds presentades es realitzarà una valoració mitjançant 
l’avaluació d’una pluralitat de criteris. La puntuació màxima que es pot obtenir, per la 
suma dels valors obtinguts en cada un dels criteris, és de 120 punts en el cas d’entitats 
culturals i 150 punts en el cas d’entitats esportives. 

10.2 El punt es bonificarà a 20,00 euros en el cas de les entitats culturals i a 33,00 euros 
en el cas de les entitats esportives amb un import màxim tal com estableix l’apartat 
anterior. 

10.3 En cas d’empat de punts entre dues o més entitats, per a establir prelació, es tindrà 
en compte l’ordre de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre de l’Ajuntament de 
Montuïri fins a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada a tal efecte.  

10.4 Els criteris que es tindran en compte per a la valoració són els següents: 

a) Interès general de l’entitat i, per tant, de la seva activitat, pel municipi: fins a 
15 punts. La ponderació s’aplicarà en base al compliment d’un dels següents criteris: 15 
punts per activitats de les quals es pugui beneficiar tota la població, 10 punts per 
activitats que beneficiïn un sector concret de la població i 5 punts per activitats 
restringides als membres i associats de l’entitat. 

b) Dèficit d’activitats anàlogues en el municipi: fins a 10 punts. La ponderació 
s’aplicarà en base al compliment d’un dels següents criteris: 10 punts si en el municipi 
no hi ha activitats anàlogues a les que duu a terme l’entitat i 5 punts si en el municipi hi 
ha activitats anàlogues a les que duu a terme l’entitat per atendre la demanda. 

c) Nombre de destinataris a qui va adreçada l’activitat i tasca de l’entitat, fins a 
20 punts. La ponderació s’aplicarà en base al compliment d’un dels següents criteris: 5 
punts per a menys de 50 destinataris; 10 punts per entre 50 i 100 destinataris; 20 punts 
per a més de 100 destinataris. 
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d) Dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 15 punts. La puntuació es 
farà atenent als criteris de grau de dependència de la subvenció i de grau 
d’autofinançament de l’entitat: 15 punts si l’activitat no es pot realitzar al marge de la 
subvenció; 10 punts si l’activitat es pot realitzar de manera parcial al marge de la 
subvenció; i 5 punts si l’activitat es pot realitzar al marge de la subvenció. 

e) Transcendència que tingui l’activitat duta a terme per a l’entitat, fins a 10 
punts. La puntuació total serà el sumatori de cadascun dels criteris següents: 2 punts 
per activitats amb una projecció que superi l’àmbit territorial del propi municipi 
(supramunicipal, comarcal, autonòmic o nacional); 2 punts per activitats continuades 
durant tot l’exercici, que conformen un programa anual o que es consoliden, superen 
l’àmbit temporal de l’exercici natural o amb continuïtat en el temps; 2 punts per 
projectes singulars que incorporen aspectes innovadors, tecnològics o científics, 
projectes pilots, experimentals o de nova implementació; 2 punts per projectes que 
fomenten el treball en xarxa mitjançant la implicació o participació de la pròpia 
administració o d’altres entitats; 2 punts per projectes que contemplin metodologies 
d’avaluació i sistemes d’indicadors de qualitat. 

f) Altres criteris específics de l’activitat, fins a 20 punts. La puntuació total serà el 
sumatori de cadascun dels criteris següents: 5 punts per projectes que incorporen 
campanyes de sensibilització i divulgació vinculades a l’àmbit de l’atenció social; 5 punts 
per projectes que incorporen l’organització d’activitats formatives; 5 punts per projectes 
que incorporen actes en commemoracions de dies internacionals; 5 punts per projectes 
que incorporen el foment de la igualtat entre els homes i les dones. 

g) Equips participants en competicions federades, fins a 10 punts. La ponderació 
s’aplicarà en base al compliment d’un dels següents criteris: 10 punts si hi ha equips 
federats i 5 punts si no hi ha equips federats. (Criteri només aplicable en el cas d’entitats 
esportives). 

h) Nombre de participants amb llicència federativa, fins a 10 punts. La 
ponderació s’aplicarà en base al compliment d’un dels següents criteris: 10 punts si hi 
ha més de 50 participants amb llicència federativa i 5 punts si hi ha menys de 50 
participants amb llicència federativa. (Criteri només aplicable en el cas d’entitats 
esportives). El nombre de federats s'haurà de justificar amb un certificat de la federació 
corresponent. 

i) Equips participants en competicions escolars, fins a 10 punts. La ponderació 
s’aplicarà en base al compliment d’un dels següents criteris: 10 punts si hi ha equips 
escolars i 5 punts si no hi ha equips escolars. (Criteri només aplicable en el cas d’entitats 
esportives).. 

j) Organització i realització de forma conjunta, entre diverses entitats, d’activitats 
o projectes comuns. La ponderació s’aplicarà en base al compliment d’un dels següents 
criteris: 2 punts per cada activitat; amb un màxim de 10 punts. 

k) Col·laboració en activitats populars organitzades per l’Ajuntament. La 
ponderació s’aplicarà en base al compliment d’un dels següents criteris: 5 punts per cada 
activitat; amb un màxim de 20 punts. 



  
 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI  
 

 

11.- Resolució de la concessió 

11.1 La resolució de la concessió de la subvenció es farà mitjançant resolució expressa 
per part de l’Ajuntament de Montuïri. 

11.2 En cas que, en el termini establert en les presents bases o si s’escau a la 
convocatòria, el peticionari no rebi resolució expressa per part de l’Ajuntament de 
Montuïri, haurà d’entendre desestimada la seva petició. 

11.3 En tot cas, un cop concedida la subvenció, haurà de notificar-se a la persona 
interessada en la forma prevista a l’article 40, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 

11.4 El termini per a la resolució i notificació als interessats és de quatre mesos 
comptadors des de la publicació de la present convocatòria al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 

 

12.- Reformulació de les sol·licituds 

12.1 Excepcionalment i sempre que la subvenció tingui per objecte el finançament 
d’activitats a desenvolupar pel sol·licitant i l’import de la proposta de resolució 
provisional, sigui inferior al que figuri a la sol·licitud de la persona interessada, 
l’Ajuntament de Montuïri podrà instar al beneficiari/a a reformular la seva petició per 
ajustar-la a la quantitat de la subvenció proposada . 

12.2 Una vegada realitzada la reformulació de la sol·licitud es procedirà a concedir la 
subvenció en la quantitat inicialment proposada. 

 

13.- Publicitat de la convocatòria 

13.1 La convocatòria de la subvenció així com la resta de documentació associada es 
publicarà en el tauló d’anuncis localitzat a les oficines municipals i també a la plana web 
municipal. 

 

14.- Forma i termini de justificació de la subvenció 

14.1 La justificació del compliment de les condicions imposades o de la consecució dels 
objectius previstos a l’acord de la concessió d’una subvenció es tramitarà, mitjançant la 
presentació de factures, la documentació acreditativa del pagament de les mateixes i la 
resta de documents de valor probatori i amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa, davant de l’òrgan que determina la justificació d’acord amb les 
bases específiques. 

14.2 Les factures han de ser de data compresa entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de 
desembre de 2022 i han d’estar pagades en el mateix període esmentat (01/01/2022 i 
31/12/2022). 
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14.3 Les despeses subvencionables han de ser assumides per l’entitat beneficiària 
(factures a nom de l’entitat beneficiària i abonades per l’entitat beneficiària). 

14.4 Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1496/2003 de 
28 de novembre, pel qual es regula el deure d’expedició i lliurament de factures. 

14.5 Podran acreditar-se les despeses mitjançant factures electròniques, sempre que 
compleixen els requisits exigits per la seva acceptació a l’àmbit tributari. 

14.6 En tot cas, les subvencions hauran de ser justificades en el moment de la sol·licitud 
i en el termini especificat en aquesta convocatòria per a la presentació de sol·licituds. 

 

 

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT 
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ANNEX I 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE MONTUÏRI 

MODEL DE SOL·LICITUD  

 

A l’atenció del Sr. Batle/President de l’Ajuntament de Montuïri, Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. 

 

Sr./Sra.(nom complet del representant legal de l’entitat) ............................................................. 
............................................................................................................................ amb DNI número 
......................................... en representació de l’entitat ................................................................ 
............................................................................. amb CIF número .............................................. 
i  domicili social a C/......................................................................................... núm. ................ de 
................................... CP .........................., telèfon ....................................., fax ........................... 
i correu-e ........................................................................................................................................ 

 

EXPÒS: 

Que vull ser beneficiari/ària de les subvencions econòmiques que atorga l’Ajuntament 
de Montuïri per a l’exercici de 2022, d’acord amb la convocatòria aprovada per la Junta de 
Govern en data 2 de febrer de 2023: 

 

Per a entitats i activitats culturals 

Finalitat per a la qual se sol·licita la subvenció: 

� a) Despeses ordinàries de personal, manteniment i funcionament ordinari de les entitats  
culturals 

� b) Activitats culturals que es desenvolupin en el municipi de Montuïri i que tinguin per objecte 
la promoció i difusió de les ciències, les lletres, les arts i el patrimoni històric artístic i cultural.  

� c) Suport a les activitats que en el camp que ens ocupa contribueixin a la formació dels socis o 
altres interessats, i en conseqüència assegurin la disponibilitat de personal amb la qualificació 
suficient per a garantir la qualificació tècnica i la continuïtat de les activitats pròpies de l’entitat. 

Import sol·licitat a l’Ajuntament de Montuïri (€): ______________________ 

 

Per a entitats i activitats esportives 

Finalitat per a la qual se sol·licita la subvenció: 
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� a) Suport als clubs esportius del municipi i amb aquest objecte, el suport econòmic a 
les despeses ordinàries de personal, manteniment i funcionament ordinari de les 
entitats  esportives degudament legalitzades. 

� b) Suport a les activitats esportives que es desenvolupin en el municipi de Montuïri amb 
especial atenció a l’esport base i a l’esport per a tots.   

� c) Suport a les activitats que en el camp que ens ocupa contribueixin a la formació dels socis o 
altres interessats, i en conseqüència assegurin la disponibilitat de personal amb la qualificació 
suficient per a garantir la qualificació tècnica i la continuïtat de les activitats pròpies de l’entitat. 

Import sol·licitat a l’Ajuntament de Montuïri (€): ______________________ 

 

I perquè així consti i als efectes oportuns 

 

 

 

Signatura del representant legal de l’entitat 

Segell de l’entitat 

A Montuïri a __________de ______________de 2023 
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ANNEX II 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE MONTUÏRI 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I PRESSUPOST 

 

Sr./Sra.(nom complet del representant legal de l’entitat) ............................................................. 
............................................................................................................................ amb DNI número 
......................................... en representació de l’entitat ................................................................ 
............................................................................. amb CIF número ...............................................  

 

Memòria explicativa de la necessitat de la subvenció que es sol·licita: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

Pressupost detallat de les despeses i ingressos a realitzar per a la seva execució: 

DESPESES IMPORT (IVA inclòs) 
  
  
  
  

TOTAL DESPESES:  
 

INGRESSOS IMPORT (IVA inclòs) 
  
  
  
  

TOTAL INGRESSOS:  
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 (  ) Adjuntar qualsevol altre document que es consideri necessari per a permetre una millor 
valoració de les subvencions sol·licitades i en particular la quantificació de beneficiaris de 
l’activitat general o dels projectes específics pels que sol·licita la subvenció. 

 

 

 

Signatura del representant legal de l’entitat 

Segell de l’entitat 

A Montuïri a __________de ______________de 2023 
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ANNEX III 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE MONTUÏRI 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

Sr./Sra.(nom complet del representant legal de l’entitat) ............................................................. 
............................................................................................................................ amb DNI número 
......................................... en representació de l’entitat ................................................................ 
............................................................................. amb CIF número ...............................................  

 

DECLAR QUE: 

� Que no ha percebut cap altra subvenció de l’Administració per al projecte que es 
presenta a aquesta convocatòria de subvenció. 

- En el cas de preveure rebre ingressos de ajudes o subvencions per al mateix projecte: 

 

Nom de l’entitat:  
Import sol·licitat (€):  

Estat de la sol·licitud:  
(presentat, resolt, sense resoldre) 

 

 

Nom de l’entitat:  
Import sol·licitat (€):  

Estat de la sol·licitud:  
(presentat, resolt, sense resoldre) 

 

 

� Que l’entitat no es trobar inhabilitada per a contractar amb les AA.PP. o para obtenir 
subvencions d’aquestes i de estar facultat per a actuar en nom de l’entitat. 

  � Que l’entitat es troba al corrent de pagament de tot tipus d’obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament. 

 

I perquè així consti i als efectes oportuns 

 

 

Signatura del representant legal de l’entitat 

Segell de l’entitat 

A Montuïri a __________de ______________de 2023 
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ANNEX IV 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE MONTUÏRI 

BAREM ESPECÍFIC PER A LA VALORACIÓ DE SUBVENCIONS 

 

Sr./Sra.(nom complet del representant legal de l’entitat) ............................................................. 
............................................................................................................................ amb DNI número 
......................................... en representació de l’entitat ................................................................ 
............................................................................. amb CIF número ...............................................  

 

DECLAR QUE: 

Com a representant de l’entitat descrita amb anterioritat en aquest document, verific la 
informació que es detalla a continuació: (marqueu l’opció correcta) 

• Interès general de l’activitat de l’entitat pel municipi: (total: 15 punts) 
� Activitats en benefici de tota la població. (15 punts) 
� Activitats que beneficiïn un sector concret de la població. (10 punts) 
Indicar quines: ............................................................................................................. 
� Activitats restringides als membres i associats de l’entitat. (5 punts) 
 

• Dèficit d’activitats anàlogues a les que duu a terme l’entitat en el municipi: (total: 10 
punts) 
� No hi ha activitats anàlogues al municipi. (10 punts) 
� Hi ha activitats anàlogues al municipi per atendre la demanda. (5 punts) 
Indicar quines: ............................................................................................................. 
 

• Nombre de destinataris a qui va adreçada l’activitat i tasca de l’entitat: (total: 20 punts) 
� Menys de 50 destinataris. (5 punts) 
� Entre 50 i 100 destinataris. (10 punts) 
� Més de 100 destinataris. (20 punts) 
 

• Dificultat d’executar-se sense la subvenció: (total: 15 punts) 
� L’activitat es pot realitzar al marge de la subvenció. (5 punts) 
� L’activitat es pot realitzar de manera parcial al marge de la subvenció. (10 punts) 
� L’activitat no es pot realitzar al marge de la subvenció. (15 punts) 
 

• Transcendència que tingui l’activitat: (Assenyeleu totes les opcions vàlides) (total: 10 
punts) 
 
� Activitats amb una projecció que superi l’àmbit territorial del propi municipi 
(supramunicipal, comarcal, autonòmic o estatal). (2 punts)  
Indicar quines: ............................................................................................................. 
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� Activitats continuades durant tot l’exercici, que conformen un programa anual o que 
es consoliden, superen l’àmbit temporal de l’exercici natural o amb continuïtat en el 
temps. (2 punts) 
Indicar quines:  ........................................................................................ 
  
� Projectes singulars que incorporen aspectes innovadors, tecnològics o científics, 
projectes pilots, experimentals o de nova implementació. (2 punts) 
Indicar quines: ............................................................................................................. 
 
� Projectes que fomenten el treball en xarxa mitjançant la implicació o participació de 
la pròpia administració o d’altres entitats. (2 punts) 
Indicar quins: ............................................................................................................. 
 
� Projectes que contemplin metodologies d’avaluació i sistemes d’indicadors de 
qualitat. (2 punts) 
Indicar quins: ............................................................................................................. 
 

• Altres criteris específics de l’activitat: (Assenyeleu totes les opcions vàlides) (total: 20 
punts) 
 
� Projectes que incorporen campanyes de sensibilització i divulgació vinculades a 
l’àmbit de l’atenció social. (5 punts) 
Indicar quins: ............................................................................................................. 
 
� Projectes que incorporen l’organització d’activitats formatives. (5 punts) 
Indicar quins: ............................................................................................................. 
 
� Projectes que incorporen actes en commemoracions de dies internacionals. (5 punts) 
Indicar quins: ............................................................................................................. 
 
� Projectes que incorporen el foment de la igualtat entre els homes i les dones. (5 punts) 
Indicar quins: ............................................................................................................. 
 

• Equips participants en competicions federades: (Apartat només per a entitats 
esportives) (total: 10 punts) 
� Hi ha equips federats. (10 punts) 
Indicar quins: ............................................................................................................. 
� No hi ha equips federats. (5 punts) 
 

• Nombre de participants amb llicència federativa: (Apartat només per a entitats 
esportives) (El nombre de federats s'ha de justificar amb un certificat de la federació 
corresponent) (total: 10 punts) 
� Hi ha més de 50 participants amb llicència federativa. (10 punts) 
� No hi ha més de 50 participants amb llicència federativa. (5 punts) 

(  ) Present el certificat de la federació corresponent indicant el nombre de participants 
amb llicència federativa. 
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• Equips participants en competicions escolars: (Apartat només per a entitats esportives). 
(total: 10 punts) 
� Hi ha equips escolars. (10 punts) 
Indicar quins: ............................................................................................................. 
� No hi ha equips escolars. (5 punts) 
 

• Organització i realització de forma conjunta, entre diverses entitats, d’activitats o 
projectes comuns: (Enumereu i especifiqueu les activitats executades dins l’any 2022) 
(total: 10 punts; 2 punts per activitat) 
 

 Nom de l’activitat Data de realització 

1   

2   

3   

4   

5   

 

• Col·laboració en activitats populars organitzades per l’Ajuntament: (Enumereu i 
especifiqueu les activitats executades dins l’any 2022) (total: 20 punts; 5 punts per 
activitat) 
 

 Nom de l’activitat Data de realització 

1   

2   

3   

4   

 

 

I perquè així consti i als efectes oportuns 

 

 

Signatura del representant legal de l’entitat 

Segell de l’entitat 

A Montuïri a __________de ______________de 2023 

 


