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Referència: 2021/00018622G

Procediment: Modificación del plan estratégico de subvenciones

Interessat:  

Representant:  

La Secretaria General del Consell Insular d'Eivissa

CERTIFICA:

 
Que a la reunió ordinària de data 27 de setembre de 2021 del Consell Executiu del Consell 
Insular d’Eivissa, s’ha donat compte del següent:

“(…)
9.4 Comunicació del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió 
Econòmica, Esports i Joventut, per donar compte de la Resolució núm. 2021000226, 
de data 13 de setembre de 2021 en relació amb la modificació del Pla Estratègic de 
Subvencions del Consell Insular d’Eivissa, any 2020-2021-2022, en matèria de serveis 
socials, per ampliar l’import de la consignació pressupostària i modificar les línies 
d’acció previstes inicialment, en relació a la convocatòria d’ajudes econòmiques 
dirigides a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a 
l’àmbit de l’illa d’Eivissa, corresponent a l’any 2021. Exp. 2021/00018622G
 

 
"Vist el Decret de Presidència 484/2019 de data 16 de juliol de 2019 (BOIB núm. 98 de data 
17 de juliol de 2019), article primer b, de determinació de les atribucions als diferents òrgans 
del Consell Insular d’Eivissa, el conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió 
Econòmica, Esports i Joventut, DONA COMPTE al Consell Executiu de la Resolució núm. 
2021000226, de data 13-09-2021, del tenor literal següent:

Antecedents
I. En data 07 de febrer de 2020 el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, va 

aprovar el Pla estratègic de subvencions de la Corporació pel període 2020-2021-
2022, que va ser publicat al BOIB núm. 20 de 15/02/2020.

II. Per donar cobertura a la crisi sanitària i social provocada per la Covid-19, a l’any 
2020, es varen resoldre dues modificacions del Pla Estratègic de Subvencions del 
Consell Insular d’Eivissa, abans referit, per tal d’ampliar la consignació 
pressupostària i modificar les línies d’acció previstes inicialment en relació a la 
Convocatòria d’ajudes econòmiques dirigides a entitats i associacions sense ànim de 
lucre  en matèria de serveis socials a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 
2020. 
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La primera modificació va tenir lloc en data 24 de juliol de 2020 mitjançant resolució 
de la Consellera Executiva del Departament d’Economia, Hisenda i 
Desenvolupament Empresarial núm. 2020000142 (publicada al BOIB núm.135 de 
1/08/2020) i la segona modificació va tenir lloc en data 03/08/2020 mitjançant 
resolució de la consellera executiva del Departament d’Economia, Hisenda i 
Desenvolupament Empresarial núm. 2020000150. (publicada al BOIB núm 141, de 
15 d’agost de 2020). 

III. La crisis sanitària provocada per a la COVID-19 ha provocat un important augment 
de les necessitats socials dels col·lectius vulnerables de l’illa d’Eivissa, obligant a les 
entitats de serveis socials de l’illa d’Eivissa a reforçar els seus recursos tant materials 
com humans per tal de donar resposta l’augment de la demanda rebuda i pal·liar els 
efectes que la crisi sanitària ha provocat en aquells col·lectius amb una situació 
social més precària.

IV. Des de l’inici de la pandèmia, els poders públics venen lluitant per fer front a la crisi 
sanitària i econòmica sense precedents que es ve donant, mitjançant l’aprovació de 
mesures de diferent índole per poder pal·liar els referits efectes, però la situació real 
es que cada dia la situació socioeconòmica de la població és més delicada i s’ha 
produït un augment de situacions de precarietat i vulnerabilitat, ja no tant sols de les 
persones més desafavorides, sinó que moltes persones i famílies han tengut que 
recórrer per primera vegada als serveis socials per poder sobreviure. 

S’ha de tenir present que a la nostra illa, que viu fonamentalment del turisme, molta 
gent s’ha vist sense treball, sense ingressos, amb despeses i amb càrregues 
familiars, provocant un augment de la situació de vulnerabilitat.

V. En data 29/04/2021 es va publicar al BOIB num. 56 l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdits per suplement. A la referida modificació és contempla una 
subvenció dirigida al manteniment d’entitats 2021, per un import de 900.000€ i una 
subvenció a ajudes Entitats Socials COVID per un import de 300.000€.

VI. En data 10/09/2021 la consellera executiva del  Departament de Benestar Social i 
Recursos Humans ha dictat providència d’incoació per tal d’ampliar l'import de la 
consignació pressupostària i modificar les línies d’acció de la convocatòria d’ajudes 
econòmiques dirigides a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de 
serveis socials a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2021 prevista al Pla 
Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa anys 2020-2022. 

 

Fonaments de dret
Primer- Com assenyala la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, a 
la seva exposició de motius, en les societats democràtiques, la política social té per objecte 
reduir les desigualtats i millorar les condicions de vida del conjunt de la població amb la 
finalitat de facilitar l’exercici dels drets de la ciutadania i de fomentar la cohesió i el progrés 
social.

A l’article 3 de la referida Llei de serveis socials figura que l’actuació dels poders públics en 
matèria de serveis socials persegueix, entre altres, prevenir i atendre les situacions de 
vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d’exclusió social.

I a l’article 90.1 de la referida norma es preveu que les administracions públiques en matèria 
de serveis socials puguin atorgar subvencions i altres ajudes d’iniciativa social per coadjuvar 
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en el compliment de les activitats dels serveis socials. Per tant, una part important de 
l’activitat financera del sector públic es canalitza a través de subvencions, per tal de donar 
resposta, amb mesures de suport econòmic, a demandes socials i econòmiques de 
persones i entitats públiques o privades.

Segon- El Consell Insular d’Eivissa exerceix competències en matèria de serveis socials, 
assistència social i seguretat social, en virtut de les atribucions que varen efectuar la Llei 
12/1993, de 20 de desembre, i la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, en els termes i en l’abast 
que s’hi estableixen.

Tercer- L’article 8.1 (de caràcter bàsic) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions preveu que els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que 
proposin l’establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla 
estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, 
el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de 
finançament, que s’han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària.

De conformitat amb l'article 10.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant, 
RLGS), els plans estratègics de subvencions a què fa referència l’article 8 de la Llei general 
de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques públiques 
que tinguin per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de 
promoció d’una finalitat pública.

L’article 12.3 del RLGS determina que els plans estratègics de subvencions tenen caràcter 
programàtic i que el seu contingut no crea drets ni obligacions; la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en marxa de les diferents línies de subvencions, atenent les 
condicionants de les disponibilitats pressupostaris de cada exercici, això suposa que el pla 
estratègic no és un document rígid i que es pot modificar justificant el perquè de la 
modificació.

Quart- L’òrgan competent per a provar les modificacions que es puguin produir al llar de la 
vigència de l’actual Pla Estratègic de Subvencions de la corporació, és el conseller del 
Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut de conformitat amb el previst 
a l’apartar tercer de l’acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, de data 07 de 
febrer de 2020, pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular 
d’Eivissa pel període 2020-2021-2022, (BOIB núm. 20 de 15/02/2020, complementat BOIB 
núm. 126 de 16/06/20200), en relació amb Decret de Presidència núm. 2020000768, de 
modificació del Decret de Presidència núm.2019000471, de data 10/07/2019, d’estructura 
del govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de departaments, i del Decret de 
Presidència núm. 20190000484, de dat a16/7/2019, de determinació de les atribucions 
corresponents als diferents òrgans del Consell Insula d’Eivissa (BOIB núm. 153, de 
5/9/2020). 

Vist que es voluntat del Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell 
Insular d’Eivissa ampliar l'import de la consignació pressupostària prevista per a la 
convocatòria d’ajudes econòmiques dirigides a entitats i associacions sense ànim de lucre 
en matèria de serveis socials a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2021 a la 
quantitat de 1.200.000€, i d’ampliar la modalitat F a l’àmbit d’inserció laboral destinat a 
col·lectius vulnerables.

Vist l’informe proposta emès per la cap de Secció de Serveis Socials de data 10/09/2021.
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Vista la proposta de resolució de la consellera executiva del Departament de Benestar 
Social i Recursos Humans de data 10/09/2021.

Per tot l’exposat, en virtut del previst a l’apartar tercer de l’acord del Consell Executiu del 
Consell Insular d’Eivissa, de data 07 de febrer de 2020, pel qual s’aprova el Pla Estratègic 
de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa pel període 2020-2021-2022, (BOIB núm. 20 
de 15/02/2020, complementat BOIB núm. 126 de 16/06/20200), en relació amb Decret de 
Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm.2019000471, 
de data 10/07/2019, d’estructura del govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de 
departaments, i del Decret de Presidència núm. 20190000484, de data 16/7/2019, de 
determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular 
d’Eivissa (BOIB núm. 153, de 5/9/2020)

  

 
RESOLC

 

 

PRIMER. Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular 
d’Eivissa, anys 2020-2021-2022, en matèria de serveis socials, en el sentit d’ampliar l'import 
de la consignació pressupostària prevista per a la quantitat de 1.200.000€, i d’ampliar la 
modalitat F, a l’àmbit d’inserció laboral destinat a col·lectius vulnerables de la convocatòria 
d’ajudes econòmiques dirigides a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de 
serveis socials a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2021, mantenint la vigència de 
la resta de previsions contingudes en el Pla estratègic de subvencions, quedant en 
conseqüència, de la següent manera:

On diu: 

AJUDES ECONÒMIQUES, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA, PER AL FOMENT DE 
L'ACTIVITAT EN MATÈRIA DE MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DE LES 
ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE L'ILLA D'EIVISSA

LÍNIA D'ACCIÓ A: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions 
que treballin a l’àmbit de la discapacitat i la salut mental. 

LÍNIA D'ACCIÓ B: Ajudes dirigides a projectes en matèria d’igualtat de gènere i de LGTBI, 
les actuacions dels quals vagin dirigides sensibilització i/o intervenció social. 

LÍNIA D'ACCIÓ C: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions 
que treballin a l’àmbit de les malalties neurodegeneratives i altres demències. 

LÍNIA D'ACCIÓ D: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per d’agrupacions 
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d’associacions i entitats socials sense ànim de lucre, amb l’objectiu de proporcionar atenció 
a les persones usuàries de les mateixes.  

LÍNIA D'ACCIÓ E: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions 
que treballin a l’àmbit de la lluita contra el càncer. 

LÍNIA D'ACCIÓ F: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions 
que treballin a l’àmbit sociosanitari, a l’àmbit de  serveis socials o a l’àmbit de la prevenció, 
tractament o reinserció social de drogodependències i altres addiccions. 

Àmbit temporal: Exercici 2020/2022

Cost previsible: 900.000€ anuals de l'aplicació pressupostària 
2310.4890000.

Objectiu general: Donar suport al finançament de les actuacions que en 
matèria de serveis socials realitzin les associacions i 
entitats sense ànim de lucre, les actuacions poden ser de 
caràcter preventiu, assistencial, d'inserció o reinserció així 
com d'inversió per a la seua millora.

a) Fomentar la millora de qualitat de les actuacions i 
activitats en matèria de serveis socials.

b) Millorar l'atenció que reben els usuaris de les diferents 
entitats subvencionades. 

Objectius específics: 

C) Sensibilitzar en matèria d'igualtat de gènere i 
intervenció social.

Destinataris: Associacions i entitats sense ànim de lucre 

Règim: Concurrència

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

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

Indicadors d'Avaluació:

Relació entre l’import concedit i el justificat correctament.

Compatibilitat / 
incompatibilitat:

Compatible amb altres ajudes.
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Ha de dir:

AJUDES ECONÒMIQUES, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA, PER AL FOMENT DE 
L'ACTIVITAT EN MATÈRIA DE MANTENIMENT I FUNCIONAMENT DE LES 
ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE L'ILLA D'EIVISSA

LÍNIA D'ACCIÓ A: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions 
que treballin a l’àmbit de la discapacitat i la salut mental. 

LÍNIA D'ACCIÓ B: Ajudes dirigides a projectes en matèria d’igualtat de gènere i de LGTBI, 
les actuacions dels quals vagin dirigides sensibilització i/o intervenció social. 

LÍNIA D'ACCIÓ C: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions 
que treballin a l’àmbit de les malalties neurodegeneratives i altres demències. 

LÍNIA D'ACCIÓ D: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per d’agrupacions 
d’associacions i entitats socials sense ànim de lucre, amb l’objectiu de proporcionar atenció 
a les persones usuàries de les mateixes.  

LÍNIA D'ACCIÓ E: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions 
que treballin a l’àmbit de la lluita contra el càncer. 

LÍNIA D'ACCIÓ F: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions 
que treballin a l’àmbit sociosanitari, a l’àmbit de serveis socials, a l’àmbit de la prevenció, 
tractament o reinserció social de drogodependències i altres addiccions i a l’àmbit de la 
inserció laboral dirigit a col·lectius vulnerables.  

Àmbit temporal: Exercici 2020/2022

Cost previsible: 1.200.000€ anuals de l'aplicació pressupostària 
2310.48963.

Objectiu general: Donar suport al finançament de les actuacions que en 
matèria de serveis socials realitzin les associacions i 
entitats sense ànim de lucre, les actuacions poden ser de 
caràcter preventiu, assistencial, d'inserció o reinserció així 
com d'inversió per a la seua millora.

a) Fomentar la millora de qualitat de les actuacions i 
activitats en matèria de serveis socials.

b) Millorar l'atenció que reben els usuaris de les diferents 
entitats subvencionades. 

Objectius específics: 

C) Sensibilitzar en matèria d'igualtat de gènere i 
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intervenció social.

Destinataris: Associacions i entitats sense ànim de lucre 

Règim: Concurrència

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

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

Indicadors d'Avaluació:

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."

Els membres del Consell Executiu queden assabentats.

(...)“

 

Vist i plau
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