
Expdt. 3145/18

CERTIFIC: que per aquesta Alcaldia, en data 13 de febrer de 2019, s’ha 
emès el decret 2019-0414 que es transcriu a continuació: 

“DECRET DE L’ALCALDIA.

RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT DE SUBVENCIONS EN 
MATÈRIA  D’ACCIÓ  SOCIAL  PER  ASSOCIACIONS  I/O  ENTITATS  SENSE 
ÀNIM  DE  LUCRE,  DEL  MUNICIPI  DE  SANT  JOSEP  DE  SA  TALAIA, 
CORRESPONENT A L’ANY 2017. 

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió feta el dia 9 d’agost de 
2018, va aprovar la concessió de subvencions a associacions i entitats sense 
ànim  de  lucre,  en  el  marc  de  la  convocatòria  corresponent  a  l’any  2017. 
L’esmentada  convocatòria  havia  estat  publicada  en  el  BOIB  núm.  16,  de 
03/02/18.

El dia 14/08/18 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de 
resolució  de concessió,  tot  donant  un termini  de  quinze dies  per  tal  que les 
entitats beneficiàries presentessin la corresponent documentació per justificar la 
subvenció concedida.

A l’efecte de revisar les justificacions aportades, així com les contestacions als 
requeriments sol·licitats,  l’òrgan col·legiat  es va  reunir  en data  29/01/19,  i  va 
emetre la proposta que més endavant es transcriu:

“...Vista  documentació aportada a efectes de justificació  aquest  òrgan col·legiat  fa la  
següent proposta: 

1.- ACTEF:

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir a l’ASSOCIACIÓ D’ALTES CAPACITATS I TALENTS (ACTEF) una subvenció  
per import de 5.486,00 € per portar a terme el projecte “Projecte d’atenció a nins, nines i  
joves d’alta capacitat 2017”. El pressupost previst inicialment per portar a terme aquest  
projecte és de 12.640 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.-  Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció però que els beneficiaris del municipi en comptes de ser 51 varen ser 37. Es  
considera,  per  tant  que  la  subvenció  a  abonar  s’hauria  de  reduir  proporcionalment,  
revisant  la puntuació  obtinguda per  les persones del  municipi  ateses.  Així,  si  per  51  
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usuaris  els  corresponien  20  punts  relatius  als  usuaris  del  municipi,  per  37  els  
correspondrien 14,5, el que reduiria la subvenció concedida a 5.164,26 €

2.- Que aporten la documentació requerida i  factures i  documents justificatius de les  
despeses realitzades per import de 12.447,76 €.

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat finançat, a més a més de l’aportació de l’Ajuntament de Sant Josep, per una  
subvenció  de  2.300€  de  l’Ajuntament  de  Santa  Eulàlia  i  per  fons  propis  de  l’entitat  
(quotes socis i aportacions dels usuaris). 

2.- ADIMA:

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir a l’Associació ADIMA IBIZA una subvenció per import de 1.501,85 € per portar a  
terme el projecte “Promoción y desarrollo” El pressupost previst inicialment per portar a  
terme aquest projecte és de 2.357,10 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.-  Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció.

2.-  Que  aporten  la  documentació  requerida  i  factures  i  documents  justificatius  de  
despeses realitzades per import de 2.360,85 €.

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat  finançat  per  l’aportació  de l’Ajuntament  de Sant  Josep i  per  fons propis  de  
l’entitat. 

3.- ASPANADIF: 

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir a l’Associació ASPANADIF una subvenció per import de 2.993,74 € per portar  
a terme el projecte “Ajuste personal y social para el Centro Ocupacional ASPANADIF” El  
pressupost previst inicialment per portar a terme aquest projecte és de 21.508,04 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 
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Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.-  Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció.

2.-  Que aporten la documentació requerida i  factures i  documents justificatius de les  
despeses realitzades per import de 21.490,38 €.

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat finançat, a més a més  de l’aportació de l’Ajuntament de Sant Josep, per una  
subvenció de l’Ajuntament d’Eivissa de 3.675,26 € i per fons propis de l’entitat. 

4.- AFAEF:

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir  a  la  ASOCIACIÓN  DE  FAMILIARES  DE  ALZHEIMER  DE  EIVISSA  I  
FORMENTERA una subvenció per import de 3.659,73 € per portar a terme el projecte  
“Serveis  assistencials  i  terapèutics  per  als  malalts  d’Alzheimer  i  les  seves  famílies  
cuidadores municipi de Sant Josep”. El pressupost previst inicialment per portar a terme  
aquest projecte és de 16.400,00 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.-  Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció però que els beneficiaris del municipi en comptes de ser 6 varen ser 4. Es  
considera,  per  tant  que  la  subvenció  a  abonar  s’hauria  de  reduir  proporcionalment,  
revisant  la  puntuació  obtinguda  per  les  persones del  municipi  ateses.  Així,  si  per  6  
usuaris els corresponien 2,35 punts, per 4 els correspondrien 1,56, el que  reduiria la  
subvenció concedida a 3.556,83 €

2.-  Que  aporten  la  documentació  requerida  i  factures  i  documents  justificatius  de  
despeses realitzades acompanyades dels corresponents justificants de pagament dins  
termini per import de 13.837,08 € 

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat  finançat  per  l’aportació  de l’Ajuntament  de Sant  Josep i  per  fons propis  de  
l’entitat.  

5.- AEMIF:

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
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de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir a la ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE IBIZA Y FORMENTERA  
(AEMIF)  una  subvenció  per  import  de  3.977,91€  per  portar  a  terme  el  projecte  
“Recuperació  funcional  per  a  persones  amb patologies  neurodegeneratives  o/i  d’any  
cerebral adquirit”. El pressupost previst inicialment per portar a terme aquest projecte és  
de 21.000,00 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

En data 23 d’agost  presenten documentació a efectes de justificació.  En data 10 de  
desembre es fa requeriment sol·licitant documentació que falta i aclariments i/o esmenes  
a  la  presentada.  Dins  els  10  dies  de  termini  que  tenien  a  partir  del  següent  de  la  
publicació no aporten la documentació requerida. 

Davant  aquesta  situació  es  considera  que no s’ha  presentat  la  justificació  de forma  
correcta,  condició indispensable per  poder procedir  al  reconeixement de l’obligació a  
favor de l’entitat beneficiària i al seu pagament.

6.- ASPERGER:

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir  a  la  ASOCIACIÓ ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA una  subvenció per 
import de 2.000,00 € per portar a terme el projecte “Terapies i tallers per a treballar amb  
persones  amb  Síndrome  d’Asperger  i  les  seves  famílies.”  El  pressupost  previst  
inicialment per portar a terme aquest projecte és de 66.461,80  €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.-  Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció.

2.-  Que  aporten  la  documentació  requerida  i  factures  i  documents  justificatius  de  
despeses realitzades per import de 62.313,16 €

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat finançat per una subvenció del Consell  Insular d’Eivissa de 28.340,83 €, per  
subvencions d’ajuntaments per import de 9.293,82 €, per una subvenció de 800 € i la  
resta amb fons propis (aportació usuaris). 

7.- ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS MAGNA PITYUSA
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Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir  a  la  ASOCIACIÓ  DE  VOLUNTARIS  MAGNA PITYUSA una  subvenció  per  
import de 4.173,71 € per portar a terme el projecte “Ocio y respiro familiar.” El pressupost  
previst inicialment per portar a terme aquest projecte és de 52.486,58 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.- Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció però que els beneficiaris del municipi en comptes de ser 30 varen ser 19. Es  
considera,  per  tant  que  la  subvenció  a  abonar  s’hauria  de  reduir  proporcionalment,  
revisant  la puntuació  obtinguda per  les persones del  municipi  ateses.  Així,  si  per  30  
usuaris els corresponien 11,76 punts, per 19 els correspondrien 7,45, el que reduiria la  
subvenció concedida a 3.606,00 €

2.-  Que  aporten  la  documentació  requerida  i  factures  i  documents  justificatius  de  
despeses realitzades per import de 52.486,58 €

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat finançat, a més a més de per l’aportació de l’Ajuntament de Sant Josep, per una  
subvenció de l’Ajuntament d’Eivissa de 3.412,75 €, per una subvenció de l’Ajuntament de  
Santa Eulàlia de 1.756,14 €,  per una subvenció de 900 € de Caixa Pollença  i la resta  
amb fons propis. 

8.- PLATAFORMA SOCIOSANITARIA:

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir a la PLATAFORMA SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSAS una subvenció per  
import de 3.789,19 € per portar a terme el projecte “Escuela de espalda para todos.” El  
pressupost previst inicialment per portar a terme aquest projecte és de 8.300,16 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.- Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció però que els beneficiaris del municipi en comptes de ser 27 varen ser 18. Es  
considera,  per  tant  que  la  subvenció  a  abonar  s’hauria  de  reduir  proporcionalment,  
revisant  la puntuació  obtinguda per  les persones del  municipi  ateses.  Així,  si  per  27  
usuaris els corresponien 10,59 punts, per 18 els correspondrien 7,06, el que reduiria la  
subvenció concedida a 3.317,51 €
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2.-  Que  aporten  la  documentació  requerida  i  factures  i  documents  justificatius  de  
despeses realitzades per import de 8.299,90 €.

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat finançat per l’aportació de l’Ajuntament de Sant Josep i per fons propis.

9.- DEFORSAM: (*)

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir a DEFORSAM una subvenció per import de 2.500,00 € per portar a terme el  
projecte “Tiempo de ocio y cultura.” El pressupost previst inicialment per portar a terme  
aquest projecte és de 2.500,00 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.-  A  la  documentació  presentada  a  efectes  de  justificació  per  part   de   l’entitat  
manifesten que s’ha realitzat totes les activitats previstes menys els col·loquis sobre salut  
mental, que la despesa realitzada ha estat finalment de 2.081,67 € i que finalment els  
beneficiaris  del  municipi  també  han  set  menys.  Es  valora,  malgrat  això,  que  s’han  
complert els objectius pels quals es va concedir la subvenció, però que els beneficiaris  
del municipi en comptes de ser 20 varen ser 2. Es considera, per tant que la subvenció a  
abonar  s’hauria  de  reduir  proporcionalment,  revisant  la  puntuació  obtinguda  per  les  
persones del municipi ateses. Així, si per 20 usuaris els corresponien 7,86 punts, per 2  
els correspondrien 0,78, el que reduiria la subvenció concedida a 1.936,71 €

2.-  Que  aporten  la  documentació  requerida  i  factures  i  documents  justificatius  de  
despeses realitzades acompanyades dels corresponents justificants de pagament tal i  
com està establert a la convocatòria per import de 1.216,85 €. 

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat finançat per l’aportació de l’Ajuntament de Sant Josep. 

(Se li rebaixa import segons justificants presentats)

10.- DEIXALLES: 

Dins  la  convocatòria  de  subvencions  en  matèria  d’acció  social  per  associacions  i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir a la FUNDACIÓ DEIXALLES  una  subvenció per import de 2.838,51 € per 
portar  a  terme el  projecte  “Tallers  prelaborals  per  a  persones en  risc  d’exclusió  del  
municipi de Sant Josep de sa Talaia.” El pressupost previst inicialment per portar a terme  
aquest projecte és de 4.000,00 €. 
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El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.- Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció.

2.- Que aporten documentació requerida i factures i documents justificatius de despeses  
realitzades amb els corresponents justificants de pagament per import de 3.715,60 €.

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat  finançat  per  l’aportació  de l’Ajuntament  de Sant  Josep i  per  fons propis  de  
l’entitat. 

11.- APNEEF:

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir  a la ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE  
EIVISSA Y FORMENTERA (APNEEF) una  subvenció per import de 4.649,05 €   per 
portar  a  terme  el  projecte  “Servicio  de  tratamiento,  (re)habilitación,  y  prevención  de  
niños/as  y  jóvenes con  necesidades especiales  del  municipio  de  Sant  Josep  de  sa  
Talaia.”  El  pressupost  previst  inicialment  per  portar  a  terme  aquest  projecte  és  de  
32.335,00 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.-  Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció.

2.-  Que  aporten  la  documentació  requerida  i  factures  i  documents  justificatius  de  
despeses realitzades per import de 32.414,40 €.

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat finançat a més a més de per l’aportació de l’Ajuntament de Sant Josep, per una  
aportació de Govern Balear de 15.525,00 € i  per fons propis de l’entitat (aportacions  
usuaris i pròpies). 

12.- APFEM:
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Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir  a  la  ASOCIACIÓN  PITIUSA  DE  FAMILIARES  DE  PERSONAS  CON  
ENFERMEDAD MENTAL Y NIÑOS/AS CON AUTISMO (APFEM) una  subvenció per 
import  de  3.903,19  €  per  portar  a  terme  el  projecte  “Rehabilitación  de  personas  
associades a enfermedad mental, emocional y transtorno del desarrollo” El pressupost  
previst inicialment per portar a terme aquest projecte és de 8.000,00 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.- Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció.

2.-  Que  aporten  la  documentació  requerida  i  factures  i  documents  justificatius  de  
despeses realitzades per import de 8.110,90 €

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 

4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat finançat per l’aportació de l’Ajuntament de Sant Josep i per fons propis. 

13.- APAAC:

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir a la ASOCIACIÓN PITIUSA DE AYUDA A AFECTADOS DE CANCER (APAAC)  
una subvenció per import de 5.772,99 € per portar a terme el projecte “Programa de  
atención psicosocial  para afectados de cancer.”  El  pressupost  previst  inicialment  per  
portar a terme aquest projecte és de 106.029,84 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

Un cop revisada la documentació presentada, S’INFORMA:

1.-  Es valora que l’entitat ha realitzat les actuacions per a les quals es va concedir la  
subvenció però que els beneficiaris del municipi en comptes de ser 40 varen ser 30. Es  
considera,  per  tant  que  la  subvenció  a  abonar  s’hauria  de  reduir  proporcionalment,  
revisant  la puntuació  obtinguda per  les persones del  municipi  ateses.  Així,  si  per  40  
usuaris els corresponien 15,69 punts, per 30 els correspondrien 11,76, el que reduiria la  
subvenció concedida a 5.255,33 €

2.-  Que  aporten  la  documentació  requerida  i  factures  i  documents  justificatius  de  
despeses realitzades per import  de 106.985,37 €.

3.- Que han fet difusió del suport rebut per part de l’Ajuntament. 
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4.- Que segons el balanç d’ingressos i despeses que adjunten, el projecte subvencionat  
ha estat finançat, a més a més de l’aportació de l’Ajuntament de Sant Josep, per una  
subvenció  del  Consell  d’Eivissa  de  33.342,15  €,  per  una  subvenció  de  l’Ajuntament  
d’Eivissa de 3.237,73 €, per un conveni amb l’Ajuntament de Sant Antoni per import de  
2.500 €, d’una aportació de la Fundació Guillem Cifre de 600 € i per fons propis (quotes  
socis, donacions i organització d’events).

14.- AECC:

Dins  la  convocatòria  de  subvencions en matèria  d’acció  social  per  associacions i/o  
entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2017, publicada al BOIB núm. 16, de 3  
de febrer de 2018, a la Junta de Govern Local celebrada el 9 d’agost de 2018 es va  
concedir  a  la  ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER  una  subvenció  per  
import de 2.754,13 € per portar a terme el projecte “Programa de Atención Integral en  
enfermedad Oncológica.”  El  pressupost  previst  inicialment  per  portar  a terme aquest  
projecte és de 52.570,07 €. 

El dia 14 d’agost de 2018 es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el certificat de  
resolució de concessió. A partir d’aquesta data, segons s’estableix a la base 15a, les  
associacions i/o entitats tenien un mes per presentar la corresponent justificació. 

En data 5 de setembre de 2018 presenten documentació a efectes de justificació. En  
data 10 de desembre es fa requeriment sol·licitant documentació que falta i aclariments  
i/o esmenes a la presentada. Dins els 10 dies de termini que tenien a partir del següent  
de la publicació no aporten la documentació requerida. 

Davant  aquesta  situació  es  considera  que no s’ha  presentat  la  justificació  de forma  
correcta,  condició indispensable per  poder procedir  al  reconeixement de l’obligació a  
favor de l’entitat beneficiària i al seu pagament. 

Per tot això exposat, de conformitat amb la proposta abans transcrita, mitjançant 
aquest escrit RESOLC:

PRIMER.- Reconèixer l’obligació de pagament de les subvencions a les entitats 
que més endavant s’indiquen, pels imports que també es detallen, amb càrrec a 
la partida 231 48013 del vigent Pressupost de la Corporació, així com ordenar-ne 
el seu pagament:

- A l’Associació d’Altes capacitats i talents d’Eivissa i Formentera (ACTEF), 
amb CIF G57491300, la quantitat de 5.164,26 €.

- A  l’Associació  per  a  discapacitats  i  majors”  (ADIMA),  amb  CIF 
G57548745, la quantitat de 1.501,85 €. 

- A l’Associació de pares de nens i adolescents discapacitats d’Eivissa i 
Formentera (ASPANADIF), amb CIF G07071392, la quantitat de 2.993,74 
€.

Serveis Socials

c. de Consultori, 5 · 07830 Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)

tel. 971 800 965 · fax 971 801 682 · serveissocials@santjosep.org · www.santjosep.org



- A l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer d’Eivissa i Formentera 
(AFAEF), amb CIF G07911456, la quantitat de 3.556,83 €.

- A l’Asociació Asperger d’Eivissa i Formentera, amb NIF G57890097, la 
quantitat de 2.000,00 €.

- A l’Associació  de  voluntaris  “Magna Pitiusa”,  amb CIF G07980923,  la 
quantitat de 3.606,00 €

- A la Plataforma Sociosanitària de las Pitiüsas, amb CIF G57158271, la 
quantitat de 3.317,51 €.

- A l’associació  DEFORSAM (“Defensores  d’Eivissa y  Formentera  de la 
Salud Mental”), amb CIF G57242083, la quantitat de 1.216,85 €. 

- A la Fundació Deixalles, amb CIF G07255953, la quantitat de 2.838,51 €.

- A   l’Associació  de  persones  amb  necessitats  especials  d’Eivissa  i 
Formentera (APNEEF), amb CIF G07937097, la quantitat de 4.649,05 €.

- A l’Associació pitiüsa de familiars de malalts mentals (APFEM), amb CIF 
G07728751, la quantitat de 3.903,19 €.

- A l’Associació pitiüsa d’ajuda a persones afectades de càncer (APAAC), 
amb CIF G57934887, la quantitat de 5.255,33 €

SEGON.-  DENEGAR  el  reconeixement  de  l’obligació  de  pagament  de  les 
subvencions concedides a les entitats que més endavant  es detallen,  per no 
haver-se presentat  la justificació de forma correcta, condició indispensable per  
poder procedir al reconeixement de l’obligació a favor de l’entitat beneficiària i al  
seu pagament.

- A la  Associació  de  malalts  d’esclerosi  múltiple  d’Eivissa  i  Formentera 
(AEMIF), amb CIF G07849730.

- A l’Associació Espanyola contra el càncer (AECC), amb CIF G28197564.

TERCER.-  Que  es  doni  compte  d’aquest  acord  a  les  entitats  interessades, 
d’acord  amb  la  base  7ena.  de  la  convocatòria,   al  tauler  d’anuncis  de 
l’Ajuntament i la pàgina web de l’Ajuntament (www.santjosep.org)
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QUART.- Donar-ne compte a la base de dades nacional de subvencions d’acord 
amb el que disposen l’art. 20 de la LGS i l’art. 36 del RGS.

CINQUÈ.- Informar a les entitats interessades que contra la present resolució, 
que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  poden  interposar,  alternativament  els 
recursos següents:

- Recurs de reposició potestatiu, davant l’òrgan que ha dictat aquest acord, 
en el termini d'un mes comptador a partir del dia següent de la notificació 
d’aquesta  resolució.  Contra  la  desestimació  expressa  del  recurs de 
reposició,  es podrà interposar el  recurs contenciós administratiu,  en el 
termini  de  dos  mesos,  comptadors  a  partir  del  dia  següent  de  la 
notificació  de  la  desestimació  del  recurs  de  reposició.  Contra  la 
desestimació per silenci del recurs de reposició, es podrà interposar el 
recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a 
partir del dia següent a la desestimació presumpta. 

- o  bé  interposar  directament  recurs  contenciós-administratiu,  davant  la 
Jurisdicció  contenciosa  administrativa,  en  el  termini  de  dos  mesos, 
comptadors a partir del dia següent de la notificació de l’acord. “

I perquè consti expedeix el present certificat, per ordre i amb el vistiplau del Sr. 
Alcalde. 

Sant Josep de sa Talaia, 

(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE)
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