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

6219 Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics. Bases subvencions per a la realització de projectes i activitats
de suport a les persones que exerceixen la prostitució a Palma

BDNS: 350411

"De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i en la pagina de l'Ajuntament de Palma http://www.palma.cat/portal /PALMA/
home.jsp?codResi=1

1r. Objecte i finalitat de la subvenció

Constitueix l’objecte de la present convocatòria pública la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats que
s’adrecen a l’atenció i l’empoderament de les persones que exerceixen la prostitució, la millora de la convivència, la detecció de situacions de
tràfec amb finalitat d’explotació sexual i a la millora del coneixement d’aquest fenomen a Palma:

2n. Entitats beneficiàries

Podran presentar sol·licituds de subvenció en aquesta convocatòria les entitats que compleixin els següents requisits:

a) Estar legalment constituïda de conformitat amb la normativa vigent, registrada i activa a la data d’inici per a la presentació de
sol·licituds.
b) Tenir capacitat jurídica i d’obrar.
c) Ser una entitat sense ànim de lucre
d) Estar al corrent d’obligacions tributàries i de Seguretat Social.
e) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Palma.
f) No haver estat sancionat, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions de conformitat amb
aquesta o altres lleis que així ho estableixin.
g) No incórrer en cap de la resta de circumstàncies previstes a l’article 6 de l’Ordenança Municipal general reguladora de la
concessió de subvencions, així com l’article 13 de la Llei 38/2003, General de subvencions.
h) Disposar de la estructura i capacitat suficient per a garantir el compliment dels objectius del projecte presentat; a aquests efectes
s’haurà de presentar una declaració jurada.
i) Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament.

3r. Bases reguladores

En tot allò no previst a aquesta convocatòria serà d’aplicació el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de subvencions, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Palma , les Bases d’execució vigents que regulen les subvencions del Pressupost municipal i la normativa
per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

4t. Quantía

 La quantia global de la convocatòria ascendeix a 135.000,00 € (cent trenta-cinc mil euros), la qual es finançarà, sempre que hi hagi crèdit
adient, adequat i suficient, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.23123.480.00 - SUBVENCIONS PER A PROJECTES PEP del
pressupost municipal de l’any 2017 de l’Àrea de D’Igualtat, Joventut i Drets Cívics

5è. Documentació a presentar

a) Sol·licitud de subvenció on figuraran les dades de l’entitat sol·licitant.
b) Projecte detallat de l’activitat, especificant els següents punts:
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c) Declaració responsable d’estar al corrent d’obligacions tributàries i de seguretat social i de no incórrer en cap de les circumstàncies
previstes a l’article 6 de l’Ordenança General de subvencions.
d) Declaració expressa d’altres subvencions sol·licitades i/o obtingudes per al mateix concepte. En el cas d’haver-se obtingut
subvencions per al projecte que es presenta en la sol·licitud de subvenció, s’haurà de presentar còpia de la notificació de la resolució
de concessió o document acreditatiu de la mateixa.
e) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de Tresoreria.
f) Fotocòpia compulsada dels estatuts actualitzats de l’entitat sol·licitant.
g) Fotocòpia DNI del representant de l’entitat i documentació que acrediti aquesta facultat de representació.
h) Fotocòpia de Targeta d’Identificació Fiscal (CIF) de l’entitat sol·licitant.
i) Declaració de vigència dels estatuts i dels càrrecs representatius de l’entitat.
j) Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions.
k) Declaració responsable de les persones que són membres de la Junta Directiva de l’entitat sol·licitant.

6è. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de trenta dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

   

Palma 9 de juny 2017

El Secretari adjunt
Miquel Ballester Oliver
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