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Referència: 2020/00009094Y

Destinatari: AJUNTAMENT DE SANT 
JOSEP DE SA TALAIA

Adreça: CL DE PERE ESCANELLAS,   
12-16

07830 SANT JOSEP DE SA 
TALAIA

ILLES BALEARS

Núm. notificació: CI/00000004/0005/000019416

Assumpte: Sol·licitud convocatòria d’ajudes als ajuntaments per al foment del comerç local i 
l’emprenedoria empresarial de l’illa d’Eivissa de les activitats realitzades l’any 2019 
i part del 2020 

Procediment: Actividades de Fomento del Comercio

Data registre entrada: 07/07/2020

Núm. registre entrada: 2020/010991

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 pel 
foment del comerç local i l’emprenedoria empresarial a l’illa d’Eivissa de les activitats 
realitzades l’any 2019 i principis de 2020

Seguidament us trasllat l’acord de Consell Executiu de data 9 d’octubre de 2020 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 2019 i principis de 2020. Exp. 
2020/00006577L:

"(...)

Havent-se presentat una proposta del tenor següent:

«Al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 108 de 16 de juny de 2020, es van 
publicar les bases de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments pel foment del comerç local i 
l’emprenedoria empresarial a l’illa d’Eivissa de les activitats realitzades l’any 2019 i principis 
de 2020, i l’extracte de la convocatòria el dia 18 de juny de 2020, en el BOIB núm. 110, i 
registrada en el sistema nacional de publicitat de subvenciones BDNS, amb el número 
d'identificació 511205.

Vistes 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 1 d’octubre de 2020, en 
el qual s’informa favorablement i es proposa la concessió i el pagament de les ajudes als 
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ajuntaments pel foment del comerç local i l’emprenedoria empresarial a l’illa d’Eivissa de les 
activitats realitzades l’any 2019 i principis de 2020, del que s’extreu el següent:

“En el període de presentació de sol·licituds (entre el 19 de juny fins el 9 de juliol de 2020) es 
varen rebre les següents sol·licituds i documentació adjunta:

 (...)

- AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, CIF P0704800B (RGE núm. 
E/2020010991, de data 7/07/2020).

(...)

En data 19 i 21 d’agost es va reunir la comissió de valoració per a examinar la 
documentació, que consta als expedients de les administracions sol·licitants, per tal 
d’avaluar-la d’acord amb els preceptes establerts en les bases, i va emetre l’informe 
corresponent proposant la concessió de les ajudes de referència. 

A continuació es va notificar la proposta de concessió provisional als ajuntaments 
interessats entre les dates 8 i 10 de setembre de 2020, atorgant-los un termini de 10 dies 
per formular al·legacions, d'acord amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

Atès que els ajuntaments interessats no han presentat al·legacions, tal i com es constata en 
l’informe de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de data 1 d’octubre de 2020.

Consta a l’expedient, informe de seguiment de la subvenció de data 1 d’octubre de 2020.

El Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 
2019000471, de data 10-7-2019, d’estructura del govern del Consell Insular d’Eivissa i 
creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, 
de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular 
d’Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020), atribueix al Departament de 
Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, “l’activitat competencial pròpia 
del Consell Insular d’Eivissa en relació amb la matèria d’artesania; promoció de la moda; 
comerç i desenvolupament empresarial; indústria i vigilància de marques”.

El Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les 
atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 
EXT., de 17-7-2020; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-
6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020), de determinació de les atribucions 
corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa, en el seu punt tercer, 
apartat e), atribueix al Consell Executiu la competència per aprovar i resoldre les 
convocatòries d’ajuts o subvencions d’import superior a quinze mil euros (15.000,00 €), fet 
pel qual correspon a aquest òrgan l'aprovació d'aquest convocatòria per import de cent-
cinquanta mil euros (150.000,00 €)”.
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Per tot l’anterior, elev al Consell Executiu, de conformitat amb l’article 72.d 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), sempre i quan prèviament 
s’emeti el corresponent informe de fiscalització prèvia, preceptiu i necessari de la Intervenció 
de la Corporació, i en cas que dit informe sigui favorable, 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 6, havent comprovat que es compleixen 
els requisits per ser considerades entitats beneficiàries:

(...)

- A l’AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, amb CIF P0704800B (RGE núm. 
E/2020010991, de data 7/07/2020, exp. núm. 2020/00009094Y): un import de 14.400,00 €.

(...)

TERCER. La concessió i l'abonament de les d'ajudes als ajuntaments pel foment del comerç 
local i l’emprenedoria empresarial a l’illa d’Eivissa de les activitats realitzades l’any 2019 i 
principis de 2020, serà notificada individualment segons la base 12.2 de la convocatòria, tot i 
fent constar l'obligació dels beneficiaris de donar compliment a allò previst a la base 4 de les 
Bases reguladores de la present convocatòria d'ajudes i, especialment, en allò referent a la 
base 4.6 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 14 de les 
mateixes.

(...)”»

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 
jurisdicció contenciosa administrativa o, si és el cas, exercitar la via establerta a l’article 44 
d’aquesta Llei davant d’aquest Consell Insular.
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