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

8608

Àrea de Justícia Social, Feminisme y LGTBI de l’ Ajuntament de Palma. Extracte de les bases de
subvencions dirigides a les Associacions de Persones Majors per a la realització de programes,
projectes i activitats de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019

BDNS: 472066
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 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/2019/122/1041851

Pot ser entitat beneficiària d'aquestes subvencions la persona jurídica que compleixi els requisits següents:
a. Estar legalment constituïda com a entitat de Persones Majors.
b. Tenir capacitat jurídica i d'obrar.
c. No tenir finalitat de lucre.
d. Tenir seu social i actuació al municipi de Palma.
e. Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
f. No poden ser beneficiaris de subvencions les persones, entitats o les agrupacions en les quals concorri alguna de les prohibicions
establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i a l'article 6 de l'Ordenança General municipal reguladora de
la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Palma.
2n. Objecte i finalitat de la subvenció
L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions per a la realització de programes, projectes i activitats adreçades al foment de
l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional dins l'àmbit de les competències de l'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics de
l'Ajuntament de Palma, i de forma complementària a l'oferta de serveis de que disposa, durant l'any 2019.
Les ajudes podran ser sol·licitades per a finançar activitats definides com a prioritàries en el marc d'actuacions de l'Àrea d'Igualtat, Joventut i
Drets Cívics.
Són objecte de la subvenció:
1) Els programes d'activitats habituals i les activitats puntuals dins l'àmbit de l'envelliment actiu que duguin a terme les associacions de
persones majors de Palma que tinguin com objecte principal els següents temes:
a) Millora de la salut des de les vessants física i social per fomentar l'activitat física i relacional.
b) Millora de la qualitat de vida des de la vessant cognitiva i emocional per al foment de l'autonomia personal.
c) Augment de la participació social dins del seu entorn proper i a nivell de ciutat.
d) Difusió d'informació que incrementi la seguretat de les persones majors i l'autonomia personal.
2) Els programes i projectes de col·laboració amb d'altres entitats i serveis dels diferents àmbits (social, sanitari, cultural...) que afavoreixin
la integració i participació social.
3) Els projectes i accions intergeneracionals que afavoreixin la participació social i comunitària.
4)Els programes, projectes, tallers i accions que incloguin de forma transversal la perspectiva de gènere, que treballin la promoció de la
igualtat, la promoció del voluntariat i l'ús de noves tecnologies.
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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. Quantia
La quantitat pressupostada per a aquesta convocatòria és de 175.000 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.23128.48009 (Famílies,
Migracions i Gent Gran Ass. I Feder. Persones Majors) dels pressuposts de despeses de l'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics dels anys
2019 i 2020 distribuïts de la següent manera: 87.500 € al pressupost de l'any 2019 i 87.500 € al pressupost de l'any 2020.
5è. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
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_U047, de 31 de
juliol de 2019.
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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, 3 de setembre de 2019
La cap de servei de Justícia Social, Feminisme i LGTBI,
P.D. 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 04.03.2
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