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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

8457

Bases i convocatòria de subvenció dirigida a entitats sense ànim de lucre per a projecte contra
l'exclusió social

Extracte de les bases i convocatòria de subvenció específica per a dur a terme un projecte de lluita contra l’exclusió social dirigida a entitats
sense ànim de lucre
BDNS (Identif.): 411222
De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, es publica
l’extracte de la convocatòria de subvenció, el text íntegre de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris.
Podran sol·licitar subvencions: les associacions o entitats de caire social sense ànim de lucre constituïdes legalment com a tals amb inscripció
actualitzada en el registre d’entitats socials de la Conselleria de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears.
Segon. Objecte.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/100/1014909

L’objecte de la present convocatòria és crear un nou projecte social dins el nostre municipi dirigit a la lluita contra l’exclusió social i a
treballar per capacitar a persones del municipi de Marratxí, de baixa ocupabilitat i poques habilitats laborals, per tal de poder-les inserir
laboralment i que d’aquesta manera redundi en benefici dels ciutadans de Marratxí.
Aquest projecte s’haurà de dur a terme a Marratxí i la seva localització haurà d’estar ben connectada amb els mitjans de transport que arriben
fins al nostre municipi per facilitar d’aquesta manera que els usuaris es puguin desplaçar fins allà amb facilitat.
Es subvencionarà la millor proposta o proposició que contengui projectes o activitats relacionades amb:
Activitats integrals que desenvolupin mesures d’acompanyament i formació encaminades a la integració personal, social i laboral de
dones en situació de risc d’exclusió social.
Activitats formatives per afavorir la inserció social i laboral per a persones de difícil incorporació al mercat laboral en situació de risc
o exclusió social, a traves de projectes formatius -ocupacionals.
Activitats de recolzament a mesures d’atenció i inserció sociolaboral de persones immigrants.
Activitats per a la integració de la diversitat i acompanyament inclusiu a traves de tallers de ciutadania per a població gitana i
persones immigrants.
Tercer. Bases reguladores.
Bases i convocatòria de subvenció específica per a dur a terme un projecte de lluita contra l’exclusió social dirigida a entitats sense ànim de
lucre i Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí, publicades a la web municipal (www.marratxi.es).
Quart. Quantia.
L’import màxim que es destina a la convocatòria és de 95.000,00 €.
Es subvencionarà amb un màxim de 89.000,00 € en concepte de despesa corrent, i un màxim de 6.000,00 € en material inventariable i
despeses per a l’adequació de l’espai per complir amb els requisits mínims que exigeix la prevenció de riscos laborals.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud de subvenció es formalitzarà mitjançant el model de sol·licitud adjunt a aquestes bases (Annex I) dirigida al Batle de Marratxí.
Cada interessat podrà presentar tan sols una proposta o proposició en relació a les bases d’aquesta subvenció. Les entitats que vulguin
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participar en aquestes subvencions per concurrència hauran de presentar en un únic sobre tota la documentació exigida en aquesta
convocatòria.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria i de les bases a la pàgina web de
l’Ajuntament de Marratxí.

Marratxí, 7 d’agost de 2018

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/100/1014909

El batle accidental,
Miquel Cabot Rodríguez
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