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Àrea (le Benestar i Drets Socials
Convocatoria pública de subvencions de l’Àrea de Benestar i Drets Socials per a la
realització d’activitats (I’lnterès Social durant“ l’any 20l8-2019
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Antecedents
Dins l’ambit normatiu regulador de les subvencions, la Llei 38/2003, (le I7 de novembre, general de
subvencions, configura aquestes com una tècnica de foment (le determinats programes d’utilitat pública
(l’interès general i, fins i tot, com a un procediment de col-laboració entre l’Administració pública els
particulars pera la gestió d’activitats d’interès públic, per a l’Àrea (le Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament
(le Palma, s’ha confeccionat la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats d’interès social
que tinguin per objectiu millorar la situació de les persones () col-lectius amb dilieultats socials durant els anys
20 | 8 20 i 9 (regir/rada al SLS'TEMA ACCEDE mim. nmrgirml 2018/1 ()(). 020).
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Aquesta Àrea té, entre els seus objectius (l’àmbit social, la finalitat de realitzar accions d’utilitat pública que
tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida la situació de les persones o col-lectius amb situació de
necessitat. Dintre (lel seu marc d’actuacions prioritàries en favor (l’una serie de col'lcctins socials amb majors
necessitats, es troben aquelles actuacions dirigides a crear contexts preventius.
i

Vista la conjuntura econòmica actual, les dificultats d’aquestes entitats per a aconseguir linançalnent propi
insistint en que el treball que desenvolupen té una clara utilitat pública per a la ciutadania de Palma, es
considera imprescindible realitzar accions per fomentar aquesta activitat privada de les entitats. Per això, es va
realitzar esborrany de la Convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats d’interes Social 20182019, que permet promocionar i afavorir el desenvolupament de les diferents activitats i assolir els objcctius
socials de les entitats privades; objectius els quals són coincidents amb els de la nostra Àrea.
Els Serveis Jurídics municipals, la directora financera i el Departament d’intervenció Municipal, varen emetre
informes favorables de l’esborrany de la Convocatòria pública de subvencions esmentada. En virtut de
l’informe de la Intervenció Municipal i per a l’execució dels projectes que es subvencionin, es disposa (le
consignació per valor de 700.000€ (set-cents mil euros) amb càrrec a l’aplicació 05.23120.48009 del
pressupost municipal de despeses per a l’any 2019.

Per a la iniciació del procediment de concessió d’aquestes subvencions, de conformitat amb el punt 8 de
l’esborrany esmentat, es realitza el present Acord de Junta de Govern municipal en el qual s’ha d’aprovar la
Convocatòria i l’autorització de la despesa derivada de la mateixa.

Normativa Aplicable
1. La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
2. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
3. El Reial Decret Legislatiu 781/ 1986, de 18 d’abril, text refós de les matèries vigents en matèria de règim
local.
4. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la Administració Pública.
5. La Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.
6. El Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Subvencions de
la CAIB.
7. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
8. L’Ordenança Municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma.
9. La Llei 39/2015, d’l d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Vist això, d'acord "mi) el que disposa l'urlicle 127 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, iuodilieal per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la mmlernitmeiu') del (iovcrn
Local, es sotmet a la consideració de la Junta de (iovcrn local l’adopció del següent:

ACORD
Aprovar la ConvocalMia pública de subvencions de l’Àrea de Benestar Drets Socials per
d’activitats d’interès social 2018-2019, la qual s’adjunta al present Acord.
1-

i

a la

realització

Z—Autorilmr disposar la despesa, que es deriva de la concessió d’aquestes subvencions, per la quantia de
700.000,00 € (sel—cents lllll curos) Aquesta despesa es carregarà, en la quantia cspccilicada, a l’aplicació
núm. (15.23120.48()09 BliNlES'l'AR SOCIAL: SUBV. PROGRAMES SOCIALS D’lN'l'lERliS (iliNl'iRAl,
del pressupost de despeses de Benestar Drets Socials per a l’any 2019.
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3-l’ublicar el contingut d’aquesta convocatòria al Bal/lelí Oficial (la les Illes Balears.
Palma, 3 de desembre de 2018

La cap del Servei de Benestar i Drets Socials

DlLlGlLNClA: Hi ha consignació segons consta a
nortmlitzada
emesa per
proposta
Comptabilitat municipal amb el núm. Op. Rei".
la

i

seguents

l’AC/CU” “l) '.
Op. 220189000486
Rei".

Palma,
1

4

Sílvia Gordiola

El

cap de Secció

I a coordinada

La regidora de l’Àrea de Benestar i Drets Socials

Catalina

'
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'royat Sbert

2018

Mercè Borràs Dalmau

Núm. d'acord: JGL_20181219_01_46. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 19/12/2018 i hora 13:00.
URL de verificació: DEC0021F6AFC6BB1ED980F0B43B94D15395
Aprovat

i

UES.

