
 
 

Procediment per a la sol·licitud de subvencions a la Fundació Guillem Cifre de Colonya 

A continuació es regula el procediment que s’estableix per poder  sol·licitar ajudes o subvencions al Patronat de la 

Fundació Guillem Cifre de Colonya. 

La persona (física o jurídica) interessada en l’obtenció d’ajudes o subvencions, haurà de complimentar el corresponent 

imprès que està disponible a la web de l’Entitat, a l’apartat d’Obra Social i també a les Oficines de Colonya Caixa d’Estalvis 

de Pollença. 

A l’esmentat imprès de sol·licitud s’hi haurà d’ajuntar obligatòriament la següent documentació: 

a) Fotocòpia del D.N.I del sol·licitant, si és persona física i del N.I.F si és una persona jurídica. 

b) Si és persona jurídica, fotocòpia dels Estatuts o, en el seu cas, escriptura de constitució  i document justificatiu 

de la inscripció en el corresponent Registre cas de ser preceptiva. 

c) Memòria de l'activitat a subvencionar detallant-hi: 

• La identificació de recursos amb els quals compti la persona o entitat sol·licitant, així com els recursos 

amb què, en el seu cas, hagi comptat en anys anteriors. 

• El pla de la despesa que es pretén realitzar, concretant al màxim el destí de les quantitats que el sol·licitant 

pugui rebre de la FUNDACIÓ GUILLEM CIFRE. 

• La identificació del/s grup/s social/s que hagi/n de ser el beneficiari/s de l'ajuda.  

• La identificació del nombre aproximat de persones que seran beneficiàries de l'activitat i termini 

aproximat d’execució de les activitats subvencionades. 

• Altres informacions que es considerin d'interès  (Opcional). 

La sol·licitud i la documentació  a adjuntar es podrà presentar  presencialment a qualsevol de les oficines de de Colonya 

Caixa d’Estalvis de Pollença o  a la seu de la Fundació Guillem Cifre de Colonya –Plaça Major, 7 – 2º 07460 Pollença, també, 

es podrà presentar per correu postal al domicili social abans esmentat o per correu electrònic a fundacio@colonya.es 

El termini de presentació s’iniciarà dia 2 de gener i acabarà el dia 28 de febrer de l’any en que s’hagi de concedir la 

subvenció. No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora d’aquest termini. 

La documentació per fer efectiva la subvenció s’haurà de lliurar a la Fundació Guillem Cifre de Colonya abans del 30 de 

setembre de l’any en curs. Cas de no haver-se presentat dins el termini esmentat, s’entendrà que s’ha renunciat a 

l’ajuda. 

En cas que per part del Patronat s’apreciés que la sol·licitud presenta qualque defecte esmenable, aquest requerirà al 

sol·licitant  per tal que en el termini màxim de 5 dies esmeni el defecte, amb l’advertència que, de no fer-ho, s’entendrà 

la sol·licitud com a no admesa. 

El Patronat comunicarà als sol·licitants, pel mitjà que consideri més adient,  sempre que sigui per escrit, si la seva petició 

ha estat admesa o no, especificant en aquest darrer cas els motius d’inadmissió o desestimació. En relació a les admeses 

comunicarà, també, la quantitat finalment concedida i la forma i termini en que es farà efectiva. 

Les subvencions  finalment concedides es destinaran únicament i exclusivament al fi o propòsit indicat a la sol·licitud de 

la subvenció, havent de tractar-se en tot cas de projectes que s’ajustin a finalitats de caire clarament social-assistencial, 

cultural o esportiu. 

Les subvencions s’aplicaran necessàriament dintre de l’exercici en què s’hagin concedit. 

Serà requisit inherent  a la concessió de l’ajuda o subvenció la utilització del logotipus de la Fundació Guillem Cifre o de 

Colonya-Caixa Pollença als equipaments, publicacions i, en general, a tot el que suposi la difusió de les activitats que es 

facin amb el seu suport. 

Els beneficiaris de les ajudes o subvencions, obligatòriament hauran de presentar una  memòria de les activitats 

subvencionades. 
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