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

235815 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 de 2021 a 31 de maig de 2022

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 de 2021 a 31 de maig de 2022.

BDNS: 569250

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:

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?
seccion=s_ldoc_d10_v9.jsp&codbusqueda=2420&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1813&codMenu=
1999&layout=contenedor1.jsp&layout=contenedor1.jsp

1. Entitats beneficiàries

Pot ser entitat beneficiària d'aquestes subvencions la persona jurídica que compleixi els requisits següents:

Estar legalment constituïda com a entitat de persones majors.
Tenir capacitat jurídica i d'obrar.
No tenir finalitat de lucre.
Tenir seu social i actuació al municipi de Palma.
Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
No poden ser beneficiàries de subvencions les persones, les 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.

2.  Objecte i finalitat de la subvenció

L'objecte d'aquestes Bases és regular les subvencions per a la realització de programes, projectes i activitats adreçats al foment de
l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional, dins l'àmbit de les competències de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de
l'Ajuntament de Palma, i de forma complementària a l'oferta de serveis de què disposa la dita Àrea, durant el període 2021-2022.

Les ajudes es poden sol·licitar per a finançar activitats definides com a prioritàries en el marc d'actuacions de l'Àrea de Justícia Social,
Feminisme i LGTBI.

Són objecte de la subvenció:

1) Els programes d'activitats habituals i les puntuals dins l'àmbit de l'envelliment actiu que duguin a terme les associacions de persones
majors de Palma i que tinguin com objecte principal els següents temes:              

a. Millora de la salut des de les vessants física i social per a 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 pròxim 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 els projectes de col·laboració amb altres entitats i serveis dels diferents àmbits (social, sanitari, cultural...) que afavoreixin
la integració i la participació social.
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3) Els projectes i les accions intergeneracionals que afavoreixin la participació social i comunitària.

4) Els programes, els projectes, els tallers i les 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.

5) Promoure actuacions per a prevenir i/o sensibilitzar sobre l'impacte de la COVID-19 en els col·lectius d'alt risc.

6) Adaptar els espais on es desenvolupa l'activitat associativa a la nova normalitat post-pandèmia de la COVID-19.

3. Bases reguladores

Per a tot el que no preveuen aquestes Bases reguladores són d'aplicació el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; l'Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l'Ajuntament de Palma; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre; el Reglament de serveis de les corporacions locals, de 17 de juny de 1955; el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; el Text refós de les Bases d'execució del Pressupost general
corresponent a l'exercici de 2020, que regulen les subvencions del Pressupost municipal; la normativa per a la concessió de subvencions
públiques, i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.

4. Quantia

La quantitat pressupostada per a aquesta convocatòria és de 124.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20 23128 48300  dels
pressuposts de despeses de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI dels anys 2021 i 2022, distribuïts de la següent manera: 62.000,00 €
al pressupost de l'any 2021 (RC 220210008243)  i 62.000,00 € al pressupost de l'any 2022 (RC 220219000189).

5. 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.

6. 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_20210602_01_029, de 2 de juny
de 2021.

Contra aquesta convocatòria pública de subvencions de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI per a la realització d'activitats dirigides
al moviment associatiu de persones majors durant 2020, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. El termini per a interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de la seva publicació, i en aquest cas no es pot
interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició es pot presentar al Registre General d'aquest Ajuntament [pl. de Santa Eulàlia, 9; av. de Sant Ferran, 42; c. de
l'Emperadriu Eugènia, 6; av. d'Amèrica, 11 (l'Arenal); av. de Gabriel Alomar, 18; av. del Cid, 8; c. de Pere Llobera, 9; c. de Margaluz, 30, i
camí de la Vileta, 40], o a les dependències a què es refereix l'article 16 de la dita Llei 39/2015, i es considerarà desestimat si no s'ha resolt i
notificat la resolució en el termini d'un mes comptat des de l'endemà que s'interposi. En aquest cas queda expedita la via contenciosa
administrativa.

Si no s'utilitza el recurs de reposició es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article esmentat i els 45 i
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant els jutjats contenciosos
administratius de Palma, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà que es rebi aquesta notificació, sense perjudici de qualsevol
altre recurs o acció que es consideri pertinent.

  

Palma, 3 de juny de 2021

El cap de servei d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics
José Manuel Carrillo Martínez
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