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AjuntamentOde Palma
Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
La Junta de Govern de dia 4 de marc de 2020, JGL_20200304_01_U031, (A op.
220200005479 i ref. 220200001128), va aprovar les bases de la convocatòria pública de
subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a la dinamització
sociocultural de Barris a traves d'associacions de Veïns 2020 (marginal 2020/ 100002),
reservant la quantitat de 80.000 euros amb càrrec a laplicació pressupostària 16 92400
48902 (modificació d'acord de Junta de Govern de data 11 de març de 2020
JGL_20200311_01_006 per errada a l'aplicació pressupostària). En aquest acord es v
aprovar com a forma de pagament l'abonament de les subvencions en una sola bestreta

Per acord de la Junta de Govern, de dia 23 de setembre de 2020, es va aprovar la proposta
de resolució provisional de concessió de subvencions de la present convocatòria i es van
excloure de la mateixa, les associacions de veïns que van incomplir les bases.

D’acord amb el que s'estableix a 1'art.127.g) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, segons addició efectuada per la llei 57/2003, de mesures per a la modernització
del govern local; l'art. 185 del RDL 2/2004 Llei Reguladora de les hisendes locals, la Llei
38/2003 de 17 de novembre general de Subvencions, les bases d'execució del vigent
pressupost municipal; el Decret de Batlia núm. 12313, de 18 de juny de 2019, sobre
organització dels serveis administratius de l’Ajuntament; l’acord de Junta de Govern, de
data 4 de març de 2020, pel que s’aproven les bases d’aquesta convocatòria, aixi com
l'informe emès de en data
de novembre de 2020, per a l'adjudicació definitiva, d'acord
amb l'acta de la Comissió Avaluadora de subvencions de data 3 de novembre de 2020, en
referència a la convocatòria de subvencions per a la dinamització sociocultural de Barris a
través d"associacions de Veïns 2020, propos que la Junta de Govern dicti el següent
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ACORD
lr.— CONCEDIR AMB CARÀCTER DEFINITIU les subvencions de convocatòria
pública de subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a la
dinamització sociocultural de Barris a traves d'associacions de Veïns 2020 (marginal
2020/100002. BDNS 498986) que es relacionen a continuació:
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En data 3 de novembre de 2020, es va reunir la comissió avaluadóra de subvencions per a
la dinamització sociocultural de Barris a través d'Associacions de Veïns 2020, aprovant la
proposta de resolució detinitiva d'aquesta convocatòria.

%

AjuntamentOde Palma

211.-

”08

607282072

V/023

607544877

AVV SAN ANTONIO DE LA
PLAYA DE CAN PASTILLA
AVV | GENT GRAN DE SANT

2.850,00 €

JOSEP OBRER-SON coc

6.700,00 €

_
_

2.850,00 €
7.000,00 €

;

_
_

V/146

616604894

AVV SON GUAL

z.4oz,1o €

V/147

616636912

ANTlCS HOSTALETS

4.138,00 €

_

—

3.189,60 €
5,338,oo €

REALITZAR el pagament de les subvencions als beneficiaris que a continuació es

AVV SAN ANTONIO DE LA PLAYA
DE CAN PASTILLA
AVV I GENT GRAN DE SANT JOSEP

2.850,00 €

V/008

607282072

V/023

607544877

V/146

(316604894

AVV SON GUAL

2.402,10 €

V/147

616636912

ANTICS HOSTALETS

4.138,00 €

6.700,00 €

OBRER-SON COC

3r.- DISPOSAR una despesa a favor dels tercers relacionats per un import total de
16,090,10 euros, amb càrrec a laplicació pressupostària 16 92400 48902.
4r.—

RECONÉÍXER les obligacions pressupostàries dels apartats 2n d'aquest acord, i

proposar l'ordenació del pagament.
5è.—

DESAFECTAR la quantitat de 63.909,90 euros de l'operació 220200005479 ref.

22020001128 i retornar—la a L'aplicació pressupostària 16 92400 48902.
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detallen, segons l’establert a l’apartat 15 de les bases de la convocatòria pública de
subvencions per a la dinamització sociocultural dels Banis a través d’Associacions de
Veïns 2020, aprovades per acord de la Junta de Govern de dia 4 de març de 2020,
publicades al BOIB núm. 107, de 13 de juny de 2020; Així com l’acord de modificació de
dites bases, aprovat per acord de la Junta de Govern de data l 1 de marc de 2020, i publicat
al BOIB núm. 107, de 13 de juny de 2020 i l’infonne de data 11 de novembre de 2020,
derivat de la proposta de la Comissió avaluadora de subvencions de dia 3 de novembre de
2020, en referència a les de subvencions d"aquesta convocatòria:
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TRASLLADAR aquest acord als interessats i a la secció de comptabilitat MunicipaL

Palma,

_],SWnbrc

Alberto . arabo Vicente

de 2020

Comptabilitat 3202000431090302000431
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