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

8320

 Extracte de les bases de subvencions adreçades per a la realització de projectes de sensibilització i
promoció dels drets humans i l'educació per a la justícia global durant l'any 2019

BDNS: 469953
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 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.
1r. Entitats beneficiàries

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/116/1041278

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats, grups, associacions o agrupacions d'associacions o fundacions que acreditin:
a.Estar legalment constituïdes
b.Tenir capacitat jurídica i d'obrar
c.No tenir finalitat de lucre
d.Que els seus estatuts, normes reguladores o plans i programacions aprovades, inclouen finalitat i objectius coincidents amb la
finalitat d'aquestes bases.
e.Que actuen i/o tenen seu o delegació permanent i activa al municipi de Palma.
f.Haver justificat les subvencions concedides en convocatòries anteriors, sempre que no es tracti de projectes en execució.
g.Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Palma i trobar-se al corrent de pagament de les obligacions per
reintegrament si fos el cas
h.Estar al corrent d'obligacions tributàries i de Seguretat Social.
i.Disposin de l'estructura i capacitat suficient per garantir el compliment dels objectius de l'activitat presentada.
2n. Objecte i finalitat de la subvenció
D'acord a la línia de promoció dels Drets Humans i la Cooperació inclosa en el Pla Estratègic 2017-2019 de Subvencions de l'Àrea de
Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma, l'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions per a projectes i
activitats per sensibilitzar i educar per al desenvolupament sostenible, el foment dels drets humans, les relacions nord-sud, la problemàtica
general dels pobles i col·lectius empobrits, i la lluita contra el racisme i la xenofòbia.
Mitjançant aquesta convocatòria es subvencionaran les activitats i projectes que tenguin per objectius:
a.Defensar i promoure els Drets Humans
b.Educar per al desenvolupament de la ciutadania universal, promoure el desenvolupament humà i sostenible i lluitar contra les
desigualtats
c.Sensibilitzar sobre la situació de les persones refugiades i/o desplaçades
d.Prevenir i combatre el racisme i la xenofòbia
e.Sensibilitzar i fomentar una consciència crítica i de transformació social i formar la ciutadania sobre la realitat política,
econòmica, social i cultural que envolta les relacions Nord-Sud, la problemàtica general dels pobles i col·lectius que pateixen
desigualtats
Segons el tipus d'activitat, podran ser objecte d'aquestes subvencions projectes i programacions d'activitats, com:
a.Campanyes de sensibilització
b.Accions educatives dirigides a la ciutadania
c.Tallers
d.Creació de materials pedagògics
e.Exposicions
f.Programació de cinefòrums, cicles de conferències o altres activitats divulgatives i/o culturals
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Altres requisits de les activitats:
El projecte s'ha d'emmarcar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especificant les fites que es treballen en les activitats
S'han de desenvolupar dins un context de democràcia i respecte dels drets humans. No s'acceptaran els projectes que tinguin un
caràcter excloent amb relació al sexe, ètnia, ideologia, religió o qualsevol altra restricció de la condició humana, a excepció d'aquells
projectes destinats específicament a lluitar contra les causes de les desigualtats en persones especialment afectades: dones, infants,
persones refugiades, migrants i d'altres.
Les activitats i projectes objecte de subvenció hauran d'incorporar la perspectiva de gènere i la recerca d'equitat entre dones i homes.
Sempre que escaigui, hauran de fomentar la sostenibilitat ambiental en les actuacions.
Sempre que escaigui, hauran de propiciar les col·laboracions, el treball en xarxa amb entitats, associacions i serveis municipals.
3r. Bases reguladores
Per a tot el que no preveuen aquestes bases són d'aplicació l'Ordenança municipal de subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel
Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 26 de febrer de 2015 i publicada al BOIB núm. 35, d'12 de març de 2015 (edicte 4143); la Llei 38
/2003, d'17 de novembre, general de subvencions; el Reglament de la Llei, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; el Text refós
de les bases d'execució del pressupost general corresponent a l'exercici de 2019 i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.
4t. Quantía
La quantia total màxima per atendre les obligacions de contingut econòmic derivades de la concessió de les subvencions és de 70.000,00 €
(setanta mil euros), dels quals:
25.000 € amb càrrec a l'aplicació 20.23126.480.00 – Desenvolupament internacional i sensibilització- Convocatòria de Subvencions
del pressupost de despeses de 2019.
45.000 amb càrrec a l'aplicació 20.23126.480.00 – Desenvolupament internacional i sensibilització- Convocatòria de Subvencions
del pressupost de despeses de 2020.
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5è. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.
6è. Aprovació de les bases i recursos
Les bases d'aquesta convocatòria de subvencions s'han aprovat per Acord de la Junta de Govern núm. JGL_20190731_01_U048, de 31 de
juliol de 2019.
Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. El
termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà d'aquesta publicació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest
Ajuntament, a les dependències o en les formes establertes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà
desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest
cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa, sense perjudici, si escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.
Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans
esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i
10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà d'aquesta publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre
recurs o acció que es consideri convenient.
Palma, 31 de juliol de 2019
La cap de servei de Justícia Social, Feminisme i LGTBI,
Per Decret núm.20355 de 11.10.2018
Maria Serra de Gayeta Llobera
P.D. Decret de Batlia núm. 3000, de 26.02.2014 Publicat al BOIB núm 30, de 04.03.2014
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