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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA

12320 Publicació de l'acord de Consell Executiu de correcció d'errada, per omissió, en la base primera de
les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de
persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017

Ref. Base de Dades Nacional de Subvencions 318626

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, dia 19 d’octubre de 2016, va adoptar el següent acord

«PRIMER.- Rectificar l’errada, per omissió, en la base primera de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions que figuren com a
annex de l’Acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca, de dia 7 de setembre de 2016, d’aprovació de les bases reguladores i de
l’expedient de convocatòria pública, en el sentit d’incloure-hi la redacció de l’apartat quart.

»Consegüentment, la base primera de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats de persones
majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, que figuren com a annex de l’acord, queda redactada de la
manera següent:

»«PRIMERA.- OBJECTE
»1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar les condicions que regulen la concessió de subvencions destinades a associacions, federacions
d’associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de potenciar el benestar
(obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones majors.

»1.2 La present convocatòria pretén contribuir amb el finançament de següents despeses:

: Lloguer de locals socials pel període comprés entre el 1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.»LÍNIA 1
»Així mateix, s’inclouran les despeses relatives al 2T d’IRPF de 2016 sempre que es doni el supòsit previst en la base setzena.

: Manteniment de les entitats pel període comprés entre el dia 1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2017, ambdós inclosos, en el»LÍNIA 2
que es refereix a despeses corrents de consum d’electricitat, gas i aigua, telèfon i internet, manteniment d’equips informàtics, despeses de
comunitat de propietaris, material d’oficina, premsa, assegurances de responsabilitat civil i danys, neteja, comunicacions postals, taxes i
tributs sempre que el beneficiari de la subvenció els aboni de manera efectiva, despeses d’impremta per edició de fulletons, revistes,
cartelleria, petites reparacions dels locals i dels equipaments de l’associació, sempre que no s’incrementi el valor de l’immoble i suposin el
manteniment del local, etc. En resum, aquelles despeses corrents lligades al funcionament de l’associació.

»Així mateix, es consideren despeses subvencionables les despeses d’inversió relatives a: adquisició de mobiliari, electrodomèstics i equips
informàtics.

: Activitats socioculturals pel període comprés entre el 1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2017 ambdós inclosos.»LÍNIA 3
»Bloc I: Activitats relacionades amb la salut (activitats de gimnàstica, ball, ioga, taixí, pilates, relaxació, expressió corporal i psicomotricitat,
activitats d’estimulació de la memòria)
»Bloc II: Tallers intergeneracionals
»Bloc III: Tallers de noves tecnologies
»Bloc IV: Cultura (activitats de dibuix, pintura, fotografia, corals, tallers de teatre i aprenentatge musical)
»Bloc V: Formació (conferències de contingut divers, cursos d’idiomes i manualitats)
»Bloc VI: Oci i temps lliure (excursions i altres activitats d’oci i temps lliure)

»1.3 No es contemplen les despeses relacionades amb els queviures i àpats, i les activitats de rifes, sorteigs i loteries.

»1.4 Es pot presentar i subvencionar, com a màxim, tres projectes (un de lloguer, un de manteniment i un d’activitats socioculturals) per
sol·licitant».

» .- Ordenar la publicació d’aquest acord en el BOIB per conducte de la Base de dades nacional de subvencions.»SEGON
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Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la
desestimació del dit recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén
desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que
correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

Palma, 21 d’octubre de 2016

El secretari general per delegació
(Decret de dia 17 de juliol de 2015,

BOIB núm. 114, de 28 de juliol)
Jeroni M. Mas Rigo
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