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Referència: 2020/00003913T

Destinatari: VICENT  RIBAS PRATS

Adreça: LG IGLESIA DE STA. 
GERTRUDIS

07814 SANTA EULARIA DES 
RIU

ILLES BALEARS

Núm. notificació: CI/00000004/0005/000018325

Procediment: Ajudes per a la conservació d'elements històrics i patrimonials

NOTIFICACIÓ

Seguidament us notific que s'ha dictat la següent Resolució núm. 202000023 de la 
consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni de data 31 d'agost de 
2020:

" Assumpte: Resolució definitiva de la concessió d’ajudes econòmiques per al 
manteniment i la recuperació dels béns d'interès cultural amb la tipologia de 
monument a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2019-2022

En data 30 d’agost de 2019 el Consell Executiu acordà aprovar la convocatòria i les bases 
d'ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns d'interès cultural amb la 
tipologia de monument a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2019-2022 
(publicades al BOIB 170, de data 19 de desembre de 2019; l'extracte es va publicar al BOIB 
núm. 10, de data 23 de gener de 2020, de manera que el termini de presentació de 
sol·licituds començà el 24 de gener i acabà el 27 de febrer de 2020).

S’emeté l'informe tècnic favorable sobre la instrucció de l'expedient i sobre el compliment, 
per part de les persones sol·licitants, dels requisits per poder ser beneficiàries de l'ajuda.

En data 26 de juny de 2020 s’emeté l'acta de la Comissió Avaluadora, que consta a 
l'expedient, en què es va concretar el resultat de la valoració efectuada de les sol·licituds 
presentades.

Així mateix, a l’expedient consta la retenció de crèdit núm. 2/2020000000678, de data 2 de 
març de 2020, per import de 120.000 € de l’aplicació pressupostària 3360 78900. Per tant, 
s’entén que existeix crèdit per fer efectiva la concessió i el pagament avançat del 30 % a les 
persones beneficiàries.

En data 10 de juliol de 2020 s’emeté la proposta de resolució provisional, que s'ha notificat a 
totes les persones interessades.

Transcorregut el termini de deu dies perquè les persones interessades presentassin, si fos el 
cas, al·legacions a la proposta de resolució provisional, consta a l’expedient la diligència de 
data 20 d’agost de 2020 de la coordinadora de l’Oficina d’Atenció en Matèria de Registre del 
Consell Insular d’Eivissa sobre l'absència de cap al·legació.

http://www.conselldeivissa.es/
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En data 20 d’agost de 2020 es va emetre l'informe tècnic favorable perquè passàs a 
definitiva la proposta de resolució provisional, atesa l'absència d'al·legacions, i perquè 
s’avançàs el 30 % del pagament de l’ajuda a totes les persones beneficiàries d'aquestes 
ajudes, de conformitat amb la base 14.1.2 i tenint en compte que cap de les actuacions 
subvencionables no s’ha finalitzat a dia d’avui.

Igualment s'hi informa, d'acord amb l’article 88.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
que les persones físiques i jurídiques a les quals es concedeix l’ajuda han acreditat la seua 
condició per poder ser beneficiàries, que no s’ha dictat resolució declarativa de la 
procedència de reintegrament de subvenció o de pèrdua del dret al seu cobrament, ni 
l’òrgan concedent de la subvenció ha acordat, com a mesura cautelar, retenció dels 
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d’abonar a les beneficiàries.

Mitjançant l'acord del Consell Executiu de data 30 d’agost de 2019 es va delegar en la 
consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni la concessió de les 
ajudes i el seu pagament, així com, si és el cas, les revocacions de les ajudes.

Atès l’informe proposta favorable, del tècnic del Departament de Cultura, Educació, i 
Patrimoni, de data 21 d'agost de 2020 així com, l’informe de conformitat de fiscalització 
previ, preceptiu i necessari emès per la Intervenció de la Corporació de data 28 d'agost de 
2020, que te caràcter de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament formal i no 
material.

En virtut de tot l’anterior i de les competències que tenc atribuïdes, 

RESOLC

1. CONCEDIR les ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns 
d'interès cultural amb la tipologia de monument a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, per als 
anys 2019-2022, a les persones i entitats sol·licitants que figuren a l’Annex 1 (Relació 
dels beneficiaris, puntuació i quantia de l’ajuda), en les quanties i per a les intervencions 
que també s’hi detallen (CSV13067432114750055356)
(...)

3. RECONÈIXER l’obligació i fer el pagament del 30 % de l’ajuda concedida a les 
persones beneficiàries que figuren a l'Annex 2 (Llista de beneficiaris i pagament avançat), de 
conformitat amb la clàusula 14.1.2. de les bases reguladores.

4. INDICAR que les intervencions objecte d’aquestes ajudes s’han d’executar de conformitat 
amb els projectes aprovats en el seu moment per la CIOTHUPA.

5. PUBLICAR aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, d’acord 
amb el que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i l’article 6 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació 
de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (BOE núm. 299, de 15-12-15).

6. NOTIFICAR aquest acord a les persones i les entitats sol·licitants."

http://www.conselldeivissa.es/
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Annex 1: Relació dels beneficiaris, puntuació i quantia de l’ajuda consta al CSV 
13067432114750055356.

SOL·LICITANTS INTERVENCIÓ

TOTAL 

PUNTS
AJUDA 

CONCEDIDA

... BISBAT D’EIVISSA I 
FORMENTERA

Restauració Església 
Sant Antoni de 
Portmany

... ... ... 45 ... ... ... ... 51.993,49 €

Annex 2. Llista de beneficiaris i pagament anticipat:

BENEFICIARIS CIF/DNI IMPORT A PAGAR

BISBAT D’EIVISSA I FORMENTERA R-0700026-H 15.598,05 €

Aquest acte no exhaureix la via administrativa i en contra podeu interposar, davant la 
Comissió de Govern, el recurs d’alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua notificació, tot això en virtut del 
que disposen els articles 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i 
l’article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 
de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació BOIB núm. 48 de 
16/04/16). El recurs haurà de resoldre’s en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals 
s’entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

La qual cosa us comunicam per al vostre coneixement i als efectes oportuns.

http://www.conselldeivissa.es/


 

Departament de Cultura, Educació i Patrimoni
Patrimoni

av Espanya 49
07800 Eivissa (Illes Balears)

971 19 59 00
dep.cultura@conselldeivissa.es

www.conselldeivissa.es

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L'autenticitat d'aquest document pot comprovar-se mitjançant el CSV: 
13066157230652644374 a https://seu.conselldeivissa.es

Pàg. 4 de 4 

http://www.conselldeivissa.es/

