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NOTIFICACIÓ

ASSUMPTE: Notificació de l’acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa
en relació a la concessió i pagament de la convocatòria d’ajudes als ajuntaments per
al foment del comerç local, de les accions realitzades l’any 2018.
Seguidament us trasllat l’acord de Consell Executiu de data 28 d’octubre de 2019
2019000213 en relació a la concessió i pagament de la convocatòria d’ajudes als
ajuntaments per al foment del comerç local, de les accions realitzades l’any 2018. Exp.
2019/00002779K:
"(...)
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
"Vista la convocatòria d'ajudes als ajuntaments per al foment del comerç local de l’illa
d’Eivissa de les activitats realitzades l’any 2018, aprovades per acord de Consell Executiu
de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 52, de 23 d’abril de 2019), i registrada en el sistema
nacional de publicitat de subvenciones BDNS, amb el número d'identificació 451285.
Ateses les sol·licituds i documentació presentades a la convocatòria d'ajudes esmentada, les
quals consten a l'expedient 2019/00002779K i als expedients individuals vinculats al mateix.
Vist l’informe proposta emès per la cap de Secció d’Indústria de data 23 d’octubre de 2019,
en el qual s’informa favorablement i es proposa la concessió i el pagament de les ajudes per
als ajuntaments per al foment del comerç local de l’illa d’Eivissa de les activitats realitzades
l’any 2018.
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Atès que el Decret de Presidència núm. 471, de 10 de juliol de 2019, d'estructura del govern
del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments (BOIB núm. 95, de 11-7-2019,
atribueix al Departament d’Economia i Hisenda, i Desenvolupament Empresarial, l’activitat
competencial pròpia del Consell Insular en matèria de desenvolupament empresarial.
conformitat amb l’article 72 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm.
136, de 18-9-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm.
48, de 16-4-2016) elev al Consell Executiu la següent PROPOSTA
(...)
SEGON. Estimar les sol·licituds que a continuació es relacionen, i concedir i reconèixer
l’obligació de pagament, d'acord amb les bases 5 i 8, havent comprovat que es compleixen
els requisits per ser considerades entitats beneficiàries:
- A l’AJUNTAMENT D’EIVISSA, amb CIF P0702600H (RGE núm. E/2019009289, de data
21/05/2019, exp. núm. 2019/00008569S): un import de 53.156,47 €.
(...)
TERCER. La concessió i l'abonament de les ajudes als ajuntaments per al foment del
comerç local de l’illa d’Eivissa, de les accions realitzades l'any 2018, serà notificada
individualment segons la base 9.3 de la convocatòria, tot i fent constar l'obligació dels
beneficiaris de donar compliment a allò previst a la base 11 de les Bases reguladores de la
present convocatòria d'ajudes i, especialment, en allò referent a la base 11.6 per "Adoptar
mesures de difusió de l’ajuda concedida, bé mitjançant la inclusió de l’escut oficial del
Consell Insular d’Eivissa en la cartelleria anunciadora de l’activitat, o en el material
editat o realitzat; o bé mitjançant la inserció de l’acord de concessió d’ajuda en el
tauler d’anuncis de l’ajuntament corresponent (o a través de qualsevol altre mitjà,
sempre que permeti major difusió), dins dels seixanta primers dies comptadors des
del dia següent al de la notificació de la concessió de la subvenció, mantenint aquesta
exposició almenys durant vint dies. L’acreditació d’aquestes mesures s’efectuarà
mitjançant un certificat emès per la secretaria de l’ajuntament corresponent, que
haurà d’expressar mitjà, lloc i dates de difusió".
Qualsevol incompliment de les obligacions establertes a les bases donarà lloc al
reintegrament total o parcial de les ajudes concedides, tot d'acord amb la base 13 de
les mateixes.
I vist l’informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament formal
i no material.
El Consell Executiu fa seua la proposta, i l’aprova per unanimitat dels membres presents.
(...)“
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà de la present notificació, el corresponent recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat d’aquest ordre dels existents a la ciutat de Palma,
tot conformement amb allò establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
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jurisdicció contenciosa administrativa o, si és el cas, exercitar la via establerta a l’article 44
d’aquesta Llei davant d’aquest Consell Insular.

Signat electrònicament:
El secretari general accidental
Antoni Riera Buforn
Eivissa, 05/11/2019
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