
Ajuntament S de paima

REGIDORIA  DE JUSTICIA SOCIAL,  FEMINISME  I  LGTBI

Acta  comissió  avaluadora  de  les  subvencions  per  a  la  realització  d'activitats  d'atenció  a
-      persones en entorns de prostitució durant l'any2019.

Data: 1'3i!- _ _ __ e desembre de 2019, Hora: 10 h
Lloc: dependéncies municipals del Centre Flassaders.

President: Alberto  Rosauro Vivancos,  Director General

Vocals  (TAE):   lsabel  Barceló  Molina,  Margalida Simonet  Riera,  Mateu  Crespí Perelló

Secretária (Cap del Servei): Antoni X Colom Colom

S'inicia   la   sessió   havent-hi   quórum   suficient,   i   a   l'objecte   d'examinar   la   documentació
administrativa  de  les sol.licituds i  posterior avaluació dels diferents proj.ectes  presentats a  la
convocatória.

Seguidament   es   realitzen    les   valoracions   dels   proj.ectes   conforme   a   les   bases   de   la
convocatória.  El  percentatge  máxim  de  finan¢ament  será  del  80°/o  del  cost  del  projecte,  a
l'efecte  del  qual  es  tindrá   en   consideració  el  pressupost  del   projecte  presentat  amb   la
sol.licitud.  Una  vegada  valorades  técnicament,  les  tres  entitats  sol.Iicitants  superen  els  30

punts mi'nims. Les aportacions municipals no superen en cap cas el 80°/o del cost del projecte.
L'aportació  económica  municipal  per  a  2019  per  a  cada  projecte,  correspondrá  a  la  part

proporcional  de 40.000€.  .  L'aportació económica  municipal  per a  2020 per a cada  projecte,
correspondrá a la part proporcional de 135.000€.
Es demanará a  les 3 entitats el compliment de les aportacions de dades a les bases d'atenció
i  sortides  ,  així  com  l'aportació  del  disseny  de  les  activitats  de  sensibilització  per  a  la  seva

supervisió.

Per  tot  el  que  s'ha  exposat,  a  continuació  s'adjunta  un  document  amb  l'expressió  de  la

quantitat que correspon a cada entitat :

1,..2019 ASSOCIAr:ló c,F p,,NTS 1=i1+1,]. Ia1,J,±,LI1a11 CONCEDIT 2019(22,86%) HI*J'(77,14%)

1
HERMANAS OBLATAS DELSANTÍSSIMOREDENTOR R0700418G 72 135.107,00 72.928,50 72.000,00 16.457,14 55.542,86

2 METGES  DEL MÓN  lllesBALEARS G79408852 57 79.475,91 57.000,00 57.000,00 13.028,57 43.971,43

3 CREU  ROJA   ESPANYOLAALESi.BALEARS
Q2866001G 46` 57.551,45 46.000,00 46.000,00 10.514,29 35.485,71

TotaL •,    175     . 272.13436 175.928,50 \t  175,00¢;" 40;"0'00 3§,ro®0,00
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Sense  que  hi  hagi  més  punts a  tractar,  s'aixeca  la  sessió,  de  la  qual  com  a  secretári,  estenc aquesta
acta, signada  pel president, davant meu.
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