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

278699

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 del Consell Insular d’Eivissa, anys
2020-2022, per incloure una nova línia d'ajudes econòmiques als Ajuntaments de l’illa d’Eivissa per
al finançament del cànon de retorn de la inversió en la gestió de residus municipals i altres despeses
de neteja per a l’exercici pressupostari de l’any 2021

En data 2 de juliol de 2021, es va dictar Resolució del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut,
en la qual resol:
PRIMER. Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa, anys 2020-2022, en el sentit d'incloure, de
manera puntual i afectant únicament a la planificació de l'exercici 2021, una nova línia d'ajudes econòmiques a tots els ajuntaments de l'illa
d'Eivissa, per contribuir al finançament del cànon de retorn de la inversió per a la gestió de residus municipals i altres despeses de neteja a
través de la reducció dels rebuts sobre les taxes de la recollida i transport dels fems per a l'exercici pressupostari de l'any 2021de la següent
manera:
Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal.
Secció: Cooperació Municipal
Subvenció als Ajuntaments de l'illa d'Eivissa per la finançament del cànon de retorn de la inversió per a la

Línia d'acció

gestió de residus municipals i altres despeses de neteja per a l'exercici pressupostari

Forma d'atorgament

Directa (art. 22.2.c de la Llei 38/2003 General de subvencions, de 17 de novembre)
- Minimitzar la repercussió de l'increment de despeses municipals cap als ciutadans com a

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/89/1092451

conseqüència d'actuacions de gestió de residus, neteja i altres, en el context de la crisi econòmica
Objectius estratègics

derivada de la pandèmia de la COVID 19
- Col·laborar econòmicament amb els ajuntaments en el finançament de les despeses imprevistes
arrel de la crisis econòmica ocasionada de la pandèmia de la COVID 19

Destinataris

Ajuntaments de l'illa d'Eivissa

Efectes a aconseguir amb l'atorgament de la subvenció

Ajudar a la ciutadania en aquests moments de crisi econòmica i als ajuntaments al sosteniment dels serveis
públics necessaris
% segons acreditacions municipals de sobre la minimització de la repercussió del increment de despeses
municipals cap als ciutadans
% de despeses executades i justificades

Indicadors d'avaluació
% d'accions desenvolupades per a la contenció de les conseqüències econòmiques produïdes per la
pandèmia COVID 19

Aplicació pressupostària

9420 46207

Cost previsible

4.454.865,00€

Finançament (fons propis del CIE o també fons externs)

Fons propis

Compatibilitat o incompatibilitat

Compatibilitat

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, 5 de juliol de 2021
La cap de Servei de Presidència,
Concepción Rebollo Laserna
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