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

3233 Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma Extracte de les bases de
subvencions per a la realització de programes, projectes i activitats adreçades a la promoció de
l’envelliment actiu i les relacions intergeneracionals, de l’1 de juny de 2022 a 31 de maig de 2023

BDNS: 622173

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 a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma: 

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_ldoc_d10_v3.jsp&codbusqueda=2420&language=ca&codResi=1&codMenuPN=1813&codMenu=1999&layout=contenedor1.jsp&layout=contenedor1.jsp

1.  Persones i/o entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones o les entitats que compleixin els requisits següents:

a) En el cas que es tracti d'una entitat beneficiària, ha d'estar legalment constituïda de conformitat amb la normativa vigent, registrada
i activa a la data d'inici per a la presentació de sol·licituds.

I, tant per a persones com per a entitats:

b) Tenir capacitat jurídica i d'obrar.
c) Estar al corrent d'obligacions tributàries i de Seguretat Social.
d) Estar al corrent de les obligacions fiscals de l'Ajuntament de Palma.
e) No haver estat sancionada, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions de conformitat amb
aquesta o altres lleis que així ho estableixin.
f) Disposar de l'estructura i la capacitat suficient per a garantir el compliment dels objectius del projecte presentat; a aquest efecte
s'ha de presentar una declaració jurada.
g) Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament.
h) Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors finalitzats.
i) En general complir els requisits establerts a l'article 10 i no incórrer en cap de la resta de circumstàncies que preveu l'article 6 de
l'Ordenança municipal general reguladora de la concessió de subvencions, així com l'article 13 de la Llei 38/2003, general de
subvencions.

2.  Objecte

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 2022-2023.

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 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; les Bases d'execució del Pressupost general de
l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici  2022, que regulen les subvencions del Pressupost municipal; el Pla estratègic de
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subvencions de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI per als anys 2021-2023; la normativa per a la concessió de subvencions
públiques, i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.

4. Quantia

La concessió de les subvencions es farà fins al límit de crèdit pressupostari establert en aquesta convocatòria, que serà d'una quantia màxima
de 170.000,00 € (cent setanta mil euros) a càrrec de l'aplicació 20.23128.48300 – Famílies, Migracions i Gent gran.-Ass. i –Feder. Pers.
Majors del Pressupost de despeses de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI dels anys 2022-2023, distribuïts de la següent manera:

88.720,50€ (vuitanta-vuit mil set-cents vint euros amb cinquanta cèntims) del pressupost de despeses de 2022 (RC  núm. Referencia
22022003448 i núm. Operació 220220005210 ).
81.279,50€ (vuitanta-un mil dos-cents setanta-nou euros amb cinquanta cèntims) del pressupost de despeses de 2023 (RC  núm.
Operació  220229000151).

5. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar les sol·licituds serà d'un mes comptat des de l'endemà en què es publiqui aquesta convocatòria al 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_20220413_01_028 de dia 13
d'abril de 2022.

Contra aquesta convocatòria pública de subvencions de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI per a la realització d'activitats i
projectes Lgtbi durant el 2022 i el 2023, 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 que es publiqui, i en aquest cas no s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi
resolt el de reposició.

El recurs de reposició es pot presentar en la mateixa forma que la sol·licitud.

Es considerarà desestimat si no s'ha resolt i se n'ha 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 anteriorment
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, 21 d'abril de 2022

El cap de servei d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics
P.D. Decret de Batlia núm. 3000, de 26.02.2014

Publicat al BOIB núm 30, de 04.03.2014
José Manuel Carrillo Martínez
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