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

342824 Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut,
en la qual es resol la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 per incloure una nova
línia de subvencions en relació amb les ajudes als ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a l’execució del
Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiència Urbana, corresponent al Departament de Promoció
Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

En data 2 d'agost de 2021 es va dictar Resolució del conseller executiu del Departament d' Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en
la qual resol:

 Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa, anys 2020-2022, en el sentit d'incloure«PRIMER.
una nova  línia de subvencions en relació amb les ajudes als ajuntaments de l'illa d'Eivissa per a l'execució del Pla de Millora de la
Sostenibilitat i l'Eficiència Urbana per a 2021 i 2022, t manera:de la següen

 

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
Secció: Cooperació Municipal

Línia d'acció
Subvenció als Ajuntaments de l'illa d'Eivissa per per a l'execució del Pla de Millora de la
Sostenibilitat i l'Eficiència Urbana (2020-2023)

Forma d'atorgament    Directa (art. 22.2.c de la Llei 38/2003 General de subvencions, de 17 de novembre)

Objectius estratègics 

Impulsar la inversió municipal en projectes i obres dirigides a:
- La millora de l'eficiència energètica a espais i edificis públics
- La millora en xarxa baixa del cicle de l'aigua i de reducció de les fuites
- El foment de l'accessibilitat, en aplicació de la Llei d'accessibilitat universal
- La millora d'espais urbans
- La mobilitat urbana sostenible

Destinataris    

Ajuntaments de l'illa d'Eivissa:
Ajuntament d'Eivissa: 1.001.193,10 €
Ajuntament de Santa Eulària:1.201.599,89 €
Ajuntament de Sant Josep: 1.013.003,28 €
Ajuntament de Sant Antoni: 893.329,98 €
Ajuntament de Sant Joan: 490.873,68 €

Efectes a aconseguir amb l'atorgament de la subvenció 
L'impuls econòmic i la reactivació econòmica i mig termini mitjançant l'execució d'unes
inversions per a unes illes més sostenibles, fomentar la recuperació de l'activitat i lluitar
contra la destrucció d'ocupació.

Indicadors d'avaluació
Nombre d'obres i projectes executats
Grau d'execució de les obres i inversions
Terminis d'execució de les obres i inversions

Aplicació pressupostària   9420 76200

Cost previsible  4.600.000 €

Finançament (fons propis del CIE o també fons externs)     
Fons propis Consell Insular d'Eivissa: 2.500.000 €
Fons Comunitat Autònoma Illes Balears: 2.100.000 €

Compatibilitat o incompatibilitat Compatibilitat
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      SEGON. Publicar la resolució que es dicti en el BOIB, en el portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa, i donar-ne compte al
Consell Executiu.»

 

Eivissa, 3 d'agost de 2021

La cap de servei de Presidència
Concepción Rebollo Laserna
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