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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

4587 Extracte de Resolució del consellde executiu d'Economia i Hisenda de 06 de maig de 2019 per la qual
s'aprova la convocatòria dels Premis a práctiques exemplars en Responsabilitat Social per a l'any
2019 del Consell de Mallorca

 BDNS (Identif.): 454111

 De conformitat amb el prevists als articles 17.3 b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions es publica l’extracte de
la convocatòria el text complet es pot consultar en el Base de Dades Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans
/index)

 Primer. Beneficiaris

 D’acord amb les modalitats de premis i reconeixements, excepte el proposat pel jurat, que s’estableixen en el punt 2, poden participar: 

Les persones físiques o jurídiques amb seu social a Mallorca

Les persones físiques amb residència habitual a Mallorca, en el cas de projecte emprenedor que no ha estat constituït com a empresa

Les entitats del sector públic de Mallorca 

Les organitzacions, tant amb ànim com sense ànim de lucre, han d’estar actives en el moment de presentació a la convocatòria 

El projecte emprenedor, no ha d’estar constituït legalment en organització o s’ha d’haver posat en marxa com a màxim 6 mesos abans de la
publicació d’aquesta convocatòria. 

Segon. Objecte 

L’objecte de la convocatòria és convocar els II Premis a pràctiques exemplars en Responsabilitat Social per a l’any 2019 del Consell de
Mallorca. Es vol premiar una pràctica que s’estigui desenvolupant en el moment actual i que pugui de servir d’exemple, és a dir, premiar una
pràctica que pugui ser referent i inspiradora dins el context de la responsabilitat social. 

Tercera. Bases reguladores 

Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm.21, de 18 de febrer de 2017) 

Quart. Quantia 

Els premis del Consell de Mallorca a pràctiques exemplars en responsabilitat social tenen la dotació econòmica de quaranta-cinc mil euros
(45.000€) que anirà a càrrec de la partida pressupostària 70.93101.48100 del vigent pressupost de despeses. 

Cinquè. Termini per a la presentació de sol·licituds 

D’acord amb el que disposa l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP), el termini s’iniciarà el dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i finalitzarà dia 14 de juny de 2019.  

Es podrà presentar les propostes de candidatures a qualsevol oficina del Registre General  del Consell de Mallorca, d’acord amb els models
normalitzats relacionats en els annexos d’aquesta convocatòria i que es poden trobar a la seu electrònica http://seu.conselldemallorca.net/ca i
ubicades a Palma a: 

Centre cultural La Misericòrdia, plaça de l’Hospital, 4
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Seu del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial, 1

Llar de la Joventut, carrer de General Riera, 113 

També es poden presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16  de la LPACAP. 

Si la sol·licitud s’envia per correu, la documentació corresponent s’ha de presentar a l’Oficina de Correus en un sobre perquè la segellin, a fi
d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en el convocatòria. En cas que l’oficina de Correus no dati o segelli la sol·licitud, s’entendrà
com a data vàlida de presentació la d’entrada al Registre del Consell de Mallorca.  

Sisè. Jurat 

El jurat serà qui realitzarà la proposta en la selecció i concessió dels premis i els reconeixements. Els membres del jurat han estat
seleccionats per la seva trajectòria i reconegut prestigi en el camp de la responsabilitat social.   

Setè.  Altres dades  

L’àmbit territorial d’aquest convocatòria dels Premis és l’illa de Mallorca. 

Aquesta convocatòria està reflectida en el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2019. 

 

Palma, 10 de maig de 2019

La  secretaria tècnica d’Economia i Hisenda
(Per delegació del conseller executiu d’Economia i Hisenda,

Resolució de 21 de juliol de 2015, BOIB núm. 113, de 25 de juliol) 

Maria del Carmen Iglesias Manjón 
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