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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

6862 Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut
en relació a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa, aprovat a
l’any 2020, en matèria de serveis socials, per l’ampliació de l’import a la línia d’ajudes econòmiques,
en règim de concurrència no competitiva, dirigides a entitats o associacions a l’àmbit de serveis
socials que hagin realitzat inversions per a l’ampliació i millora de les seves infraestructures i per a
l’adquisició de vehicles i d’equipaments especialitzats, durant els anys 2021 i 2022

En data 2 d'agost de 2022, s'ha dictat Resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en
la qual es resol:

PRIMER- Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa, anys 2020-2022, en el sentit d'incloure una
ampliació de la dotació pressupostària a la línia d'ajudes econòmiques, en règim de concurrència no competitiva, dirigides a entitats o
associacions a l'àmbit de serveis socials que hagin realitzat inversions per a l'ampliació i millora de les seves infraestructures i per a
l'adquisició de vehicles i d'equipaments especialitzats, durant els anys 2021 i 2022, amb una dotació pressupostària d'un milió d'euros
(1.500.000€) quedant en conseqüència, de la següent manera:

AJUDES ECONÒMIQUES, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, DIRIGIDES A ENTITATS O ASSOCIACIONS A L'ÀMBIT DE
SERVEIS SOCIALS QUE HAGIN REALITZAT INVERSIONS PER A L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES SEVES INFRAESTRUCTURES I PER A
L'ADQUISICIÓ DE VEHICLES I EQUIPAMENTS ESPECIALITZATS, DURANT ELS ANYS 2021 I 2022.

 Ajudes econòmiques per a projectes d'inversions a entitats i associacions de serveis socials sense afany de lucre dirigides a aquelles entitats que perMODALITAT A:
tal d'ampliar la cobertura de necessitats al col·lectiu d'atenció, així com, per millorar les infraestructures existents han hagut de fer obres, durant els anys 2021 i 2022.

 Ajudes econòmiques per donar suport econòmic a aquelles entitats de l'àmbit de serveis socials que han fet front o preveuen tenir despeses perMODALITAT B:
l'adquisició de vehicles per a l'atenció de les persones usuàries, així com, equipaments especialitzats necessaris per a l'atenció del col·lectiu d'atenció, durant els anys
2021 i 2022.

Àmbit temporal: Exercici 2022

Cost previsible:
Modalitat A: 1.000.000€ anuals de l'aplicació pressupostària 2310 78900.

Modalitat B: 500.000€ anuals de l'aplicació pressupostària 2310-78900.

Objectiu general:
Donar suport econòmic a les entitats de serveis socials, en el finançament de les despeses ocasionades per a l'ampliació i millora de les seves
infraestructures i a per a l'adquisició de vehicles i equipaments especialitzats.

Objectius específics:

a) Millorar la qualitat de l'atenció de les persones usuàries dels serveis subvencionats.

b) Ampliar la cobertura de necessitats en la mesura que l'atenció dels serveis en l'àmbit de serveis socials es descentralitzi amb la creació de nous
centres i/o serveis.

Destinataris: Associacions i entitats sense ànim de lucre

Règim: Concurrència no competitiva

Indicadors
d'Avaluació:

Relació de sol·licituds presentades i sol·licituds denegades.

Núm de beneficiaris indirectes (usuaris) que es beneficien. de la subvenció.

Relació entre l'import concedit i el justificat correctament.

Compatibilitat /
incompatibilitat:

Compatible amb altres ajudes.

SEGON - Publicar la resolució que es dicti en el BOIB, en el portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa i donar compte al següent
Consell Executiu que es celebri.

 

Eivissa, 9 d'agost de 2022

La cap de Secció de Serveis Socials
(Ana Andreu Mas)
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