
Núm. 153
6 de desembre de 2018

Fascicle 205 - Sec. III. - Pàg. 40838

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

12658 Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de data 5 de desembre de 2018 per la qual
es modifica la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, d’1 d’agost de 2018, per la
qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que
desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost
sobre la renda de les persones físiques per als anys 2018 i 2019. (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de
2018)

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, d’1 d’agost de 2018, s’aprovà la convocatòria de subvencions
destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del
0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques per als anys 2018 i 2019. (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de 2018).

2. D’acord amb el punt 13.1. de l’esmentada resolució, pel finançament de funcionament de projectes es faran dos pagaments corresponents a
cada una de les anualitats:

a) El primer pagament de la subvenció, corresponent a l’anualitat 2019, ha de ser del 50 % de l’import concedit i s’ha de fer
anticipadament, durant l’exercici de 2018, en concepte de bestreta, amb exempció, per a l’entitat beneficiària, de presentar cap tipus
de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l’article 25.3 b del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament
de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) El segon pagament de la subvenció, corresponent a l’anualitat 2020, ha de ser del 50 % de l’import concedit i s’ha de fer
anticipadament, durant l’exercici de 2019, en concepte de bestreta, amb exempció, per a l’entitat beneficiària, de presentar cap tipus
de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l’article 25.3 b del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament
de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El punt 3.5. de la convocatòria esmentada estableix que la distribució del pressupost per capítols és indicativa i es podrà ajustar en funció
de les sol·licituds amb valoració favorable de cadascun dels capítols. D’acord amb això, i atès que havia un crèdit sobrant de 19.435,48 euros
corresponents al 2018 en la partida 17401.313I01.78000.00. FF 18073 i de 201.750,69 euros corresponents al 2019 en la partida
17401.313I01.78000.00. FF 18073 o equivalent, es varen redistribuir ambdós sobrants entre les partides 17401.313I01.48000.00. FF 18073
corresponent al 2018 i 17401.313I01.48000.00. FF 18073 corresponent al 2019, respectivament. Tot això ha provocat un canvi en la
distribució de l’import de les partides pressupostàries que afecten a la distribució pressupostària dels dos pagaments prevists en el punt 13.1
de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 56.2 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. L’Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 24 de maig de 2012, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions en matèria de serveis socials, de persones en situació especial, de menors i família i de planificació i formació de serveis socials
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 76, de 29 de maig).

4. El Decret 6/2017, de 78 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica
de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
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Resolució

1.- Modificar el punt 13.1. de Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, d’1 d’agost de 2018, mitjançant la qual s’aprovà la
convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a
l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques per als anys 2018 i 2019 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de
2018), que passa a tenir la redacció següent:

13.1. Pel finançament del funcionament de projectes es faran dos pagaments corresponents a cada una de les anualitats:

a) El primer pagament de la subvenció, corresponent a l’anualitat 2019, es correspondrà amb l’import efectivament concedit i s’ha
de fer anticipadament, durant l’exercici de 2018, en concepte de bestreta, amb exempció, per a l’entitat beneficiària, de presentar
cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l’article 25.3 b del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

b) El segon pagament de la subvenció, corresponent a l’anualitat 2020, es correspondrà amb l’import efectivament concedit i s’ha
de fer anticipadament, durant l’exercici de 2019, en concepte de bestreta, amb exempció, per a l’entitat beneficiària, de presentar
cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb l’article 25.3 b del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

2.-Comunicar aquesta Resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de
Serveis Socials i Cooperació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 57 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la resolució, d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 5 de desembre de 2018

La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez
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