
 

 CERTIFICAT

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

1418/2017 Junta de Govern Local

 

JOAQUIM ROCA MATA, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 7 / de juliol / 2017 s’adoptà l’acord següent:

Proposta d'acord per a l'aprovació de la concessió definitiva de les sol.licituds en 
matèria de Benestar Social per a l'exercici 2017. Expedient 1418/2017

Favorable Tipus de votació: Ordinària
                               Unanimitat

Donat compte de la proposta d'acord del tenor literal següent:

"PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEFINITIVA DE LES SOL·LICITUDS EN MATÈRIA DE
BENESTAR SOCIAL PER A L´EXERCICI 2017
 
Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions en
matèria de Subvencions en matèria de Benestar Social per a l´exercici 2007, segons les
bases reguladores d'aquestes aprovades per Junta de Govern Local de data 3 d’abril de
2017 i publicades en el BOIB núm 47 de data 20 d’abril de 2017.
 
Vista la proposta de concessió provisional de subvencions, de data 13 de juny de 2017
emesa  per  la  comissió  de  valoració  de  l´expedient  al  que,  prèvia  exclusió  dels
sol·licitants que no compleixen amb els  requisits de la convocatòria,  s'ha procedit  a
valorar  als  admesos  conforme  als  criteris  de  valoració  establerts  a  les  Bases
reguladores d´aquesta convocatòria de subvencions. 
 
Vist que segons el certificat de data 28 de juny de 2017, la proposta provisional de
concessió de subvencions ha estat publicada i exposada al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa durant el termini de 10 dies establert a l'article 5è 2
de les bases que regulen aquesta convocatòria i a l'article 14 de l'ordenança reguladora
de les bases generals en matèria de subvencions de l'Ajuntament d'Eivissa, i que durant
aquest termini no s'han formulat al·legacions per part dels beneficiaris. 
 
Per tot això, d'acord amb l'article 25 i 34.2 de la Llei General de Subvencions en quant
al  procediment  i  el  previst  a  les  bases  d'execució  respecte  a  la  competència  i  la
fiscalització prèvia de conformitat del Interventor, es proposa a la Junta de Govern Local
la adopció del següent ACORD:



 

 
PRIMER: Concedir les següents subvencions als beneficiaris que s'indiquen a 
continuació d'acord amb el següent detall:
 

Nom o raó social Projecte o activitat Valoració
(punts)

Subvenció
sol·licitada

Subvenció
que es

proposa

Asociación Asperger Ibiza y 
Formentera

Terapias y talleres
para trabajar con

personas con S.A. y
sus familias

29 6.000,00 2.537,68

AEMIF Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Ibiza y Formentera

Osteopatía para
afectados de E.M. y
otras Enfermedades
Neurodegenerativas

38 6.000,00 3.325,24

Cáritas Diocesana de Ibiza Orientación laboral
y Apoyo al Empleo

28 6.000,00 2.450,18

ASPANADIF Padres de Niños y 
Adolescentes Discapacitados Ibiza
y Formentera

Proyecto centro
ocupacional Can

Llàtzer

42 6.000,00 3.675,26

ADIMA Ibiza Proyecto Ibiza
integra

34 6.000,00 2.975,21

ACTEF Associació d'Altes 
Capacitats i Talents d'Eivissa i 
Formentera

Projecte d’atenció
als nins i nines
d’alta capacitat
d’ACTEF 2017

26 4.110,00 2.275,16

Metges del Món Illes Balears

Projecte Obrint
Camins al Dret a la

Salut (SAIDE) a
Eivissa 2017

41 4.278,94 3.587,76

DEFORSAM. Defensores de 
Eivissa y Formentera de la Salud 
Mental

Proyecto de ocio y
tiempo libre 2017

15 1.800,00 1.312,59

ASPANOB Asociación de Padres 
de Niños con Cáncer de Baleares

Suport psicosocial
als nins malalts de
càncer i les seves

famílies

31 3.000,00 2.712,70

ADDIF Associació Deportiva para 
Discapacitados de Ibiza y 
Formentera

Proyecto
Paraolimpic 2017

34 6.000,00 2.975,21

Asociación Voluntarios Magna 
Pityusa

Juntos venceremos
todos los

obstáculos

39 6.000,00 3.412,75

Plataforma Socio Sanitaria de las 
Pitiusas

Rehabilitación para
personas

dependientes y sus
familias

15 6.000,00 1.312,59

AFFARES Asociación de 
Fibromialgia, Fatiga Crónica, 
Reumatologicas, SQM y SE de 

Tratamiento integral
del dolor crónico

32 4.929,00 2.800,20



 

Eivissa y Formentera

APNEEF Asociación de Personas 
con Necesidades Especiales de 
Ibiza y Formentera

Tractament,
(re)Habilitació i
prevenció per a

nens/es i joves amb
necessitats
especials al

municipi de Eivissa

48 6.000,00 4.200,30

Fundación Projecte Home Balears

Programa de
tractament

d’addiccions al
municipi d’Eivissa

40 6.000,00 3.500,25

Fundació Deixalles

Tallers prelaborals
de recuperació de

residus del
col·lectiu en risc
d’exclusió social

15 6.000,00 1.312,59

APFEM Asociación Pitiusa de 
Familiares de Personas con 
Enfermedades Mentales

Transcisión a la vida
adulta y escuela de

padres de niños con
TGD

47 6.000,00 4.112,80

ADAA Associació d'Ajuda a 
l'Acompanyant del Malalt de les 
Illes Balears

Pisos d’acollida 25 3.000,00 2.187,66

Associació Dones Progressistes 
d'Eivissa

Projecte Eivissa
2017

15 2.810,00 1.312,59

ACRUEF. Asociación Cultural de 
Residentes Uruguayos de Eivissa 
y Formentera

Mantenimiento para
la continuidad de la

asociación de
Uruguayos

15 2.000,00 1.312,59

Asociación de Personas con 
Diabetes de las Islas Pitiusas

Proyecto
actividades

adipitiuses 2017

15 520,00 520,00

AECC Asociación Española contra 
el Cáncer

Programa de
atención psicosocial

a enfermor
oncológicos

40 6.000,00 3.500,25

Asociación Dignidad

Atención social a
personas en riesgo

de esclusión de
Eivissa

26 6.000,00 2.275,16

APAAC Asociación de Ayuda a 
Afectados de Cáncer

Programa de
atención psicosocial

para afectados de
cáncer

37 6.000,00 3.237,73

Associació Voluntaris d'Eivissa Projectes 2017 27 3.500,00 2.362,67

Sa Colometa. Associació de 
Familiars de Persones amb 
Discapacitat de les Pitiüses

Transport i activitats
de respir i

terapèutiques

30 3.000,00 2.625,19

APIES Inclusión Educativa y Social Projectes 2017 25 2.794,30 2.187,66



 

SEGON: Comprometre o disposar la despesa (Fase D) amb càrrec a l'autorització de
l’aplicació pressupostaria 23200 48900 a favor dels beneficiaris de la subvenció pels
imports concedits.
 
TERCER: Reconèixer l´obligació (Fase O) i ordenar el pagament (Fase P) a favor dels
beneficiaris per un import total de 17.500,00 €, corresponent al 25% del import concedit,
de conformitat  amb el disposat a l´article 13 de les bases reguladores,  i  realitzar el
pagament als beneficiaris en el termini mes breu possible. El 75% restant es farà efectiu
a  la  finalització  de  l´activitat  subvencionada  i  una  vegada  presentada  i  aprovada  l
´oportuna justificació.
 
QUART: La variació de la finalitat de l'actuació, la falta de justificació de la realització del
projecte, així com el incompliment pel beneficiari de qualsevol les requisits, condicions i
demés circumstancies que han motivat la concessió de la subvenció, donaran lloc a la
resolució de la mateixa en els termines previstos a l'article 14 de les bases reguladores
de la convocatòria.
 
CINQUÈ: Desestimar les següents sol·licituds de subvenció per no reunir els requisits
per la seva concessió pels motius que s'indiquen:
 

Nom o raó social Projecte o
activitat

Subvenció 

sol·licitada

Motiu de denegació

Cruz Roja de Ibiza y Formentera

Unidad de
emergencias

sociales

6.000,00 Per ser objecte d’una
subvenció per part de

l’ajuntament pel mateix
concepte

 
I en prova de conformitat, firmen aquesta acta els membres de la Comissió de 
Valoració, que consta de tres fulls.
  
Eivissa, 
 
(Document signat electrònicament al marge)”

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 V. i P. 

L’ALCALDE,

(document signat electrònicament al marge)                        (document signat electrònicament al marge)
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