SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I D’ACCIÓ VOLUNTÀRIA 2022
Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?
LÍNIA 1. Entitats d’administració local de Mallorca de menys de 60.000 habitants
LÍNIA 2. Entitats de voluntariat (Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les
Illes Balears)
NO tenen la condició de beneficiàries les entitats que concorren en alguna
de les prohibicions establertes en l’art 8 de l’Ordenança general de subvencions
del Consell de Mallorca.

Per a què es pot sol·licitar?


LÍNIA 1. Projectes de participació de les administracions locals:



Projectes de participació ciutadana.

Diferents formats metodològics: processos participatius, pressuposts
participatius, consultes ciutadanes...


Projectes de millora de l’estructura participativa municipal

Comissions o consells de participació, plataformes de participació, formació en participació
ciutadana, assessorament i elaboració de normatives...
NO es consideren projectes de participació ciutadana:


Els projectes o activitats de dinamització social o cultural



Les aplicacions mòbils, webs, eines tecnològiques informatives sense interacció



Les enquestes ciutadanes sense fases de debat i deliberació

—————————————————————————————————————————————————

LÍNIA 2. Projectes de formació, promoció i captació de les entitats de voluntariat:




Actuacions per a la formació del voluntariat:
Formació específica: relacionada amb l’objecte i àmbit d’actuació de l’entitat.
Formació en matèria de qualitat de l’acció voluntària.



Projectes per a la promoció i captació del voluntariat que es desenvolupin a la part forana

de Mallorca.
NO es consideren projectes de voluntariat:


Els plans de voluntariat de les entitats



Formació bàsica del voluntariat

Documentació que cal presentar:


ANNEX1. Sol·licitud



ANNEX2. Declaració responsable de compliment de requisits



ANNEX3. Formulari descriptiu del projecte i pressupost detallat



ANNEX4. Sol·licitud d’alta de la titularitat del compte bancari (en cas d’alta de
nous tercers, modificació de tercers o d’aportació de nous comptes corrents)



ANNEX5. Autorització per consultar dades



Documentació acreditativa, si escau, de la col·laboració amb altres entitats

Les entitats de voluntariat han de presentar, a més:


Les dades corresponents a la constitució de l’entitat, els estatuts i l’acreditació de la representació
en virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud, o autorització per consultar-les



Còpia del NIF de l’entitat sol·licitant i del DNI o NIE de la persona representant legal que signa la
sol·licitud

 Còpia del Pla de voluntariat de l’entitat

Quan es pot sol·licitar?
De l’11/02/2022 a

On puc trobar les bases i els annexos?
A la Seu Electrònica del Consell de Mallorca

04/03/2022

Quantes sol·licituds puc presentar?

On puc resoldre els meus dubtes?
participació@conselldemallorca.net

1 sol·licitud

voluntariat@conselldemallorca.net
971 219 612

On es presenten les sol·licituds?
A través del Registre Electrònic del Consell de Mallorca:
https://seu.conselldemallorca.net/registre-electronic

Espai de recursos útils:
https://web.conselldemallorca.cat/voluntariat

971 219 614

