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JOAQUIM ROCA MATA, SECRETARI-ACCTAL. DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE LA
CIUTAT D’EIVISSA, BALEARS;

CERTIFIC: Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia dos de maig
de dos mil setze, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
“6è. Proposta d'acord per aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de
Caritas Diocesana d'Eivissa així com l'esborrany del conveni de col.laboració
(Expedient relacionat 1933/2016)
Donat compte de la proposta d’acord de la Regidora de Benestar Social, del tenor literal
següent:
“PROPOSTA D'ACORD DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA CARITAS
DIOCESANA D’ EIVISSA.

1. Atesa la Base número 45 d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2016.
2. Atès l'expedient de la Regidoria de Benestar Social que impulsa aquesta concessió on
consta tota la documentació necessària, inclosos:
- L'informe o memòria que justifica les raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o
altres que dificultin la seva convocatòria pública, d'acord amb l'article 22.2 c) de la L38/2003,
General de Subvencions.
- El document de Retenció del Crèdit (RC), que acredita l'existència de crèdit adequat i
suficient per a la concessió directa de la subvenció proposada.
- Documentació Acreditativa de l’entitat.
Per tot això, propòs a la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que adopti el següent
Acord
1. Aprovar la concessió d'una subvenció nominativa de 60.000€ a favor de CARITAS
DIOCESANA D’EIVSSA així com l'esborrany de conveni de col·laboració inclòs en
l'expedient.
2. Designar Xavier Vilamanyà Carmona com a personal responsable administratiu d'aquest
expedient.
3. Delegar la signatura d'aquest conveni a l’ Alcalde Rafael Ruiz González .
4. Autoritzar i disposar o comprometre la despesa amb càrrec a la partida 2016-2320048902 del Pressupost General per a l'exercici 2016
5. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 45.000€ en concepte de pagament
anticipat corresponent al 75% del total de la subvenció concedida, així com pagar-ho en el
termini màxim de trenta dies, des de la signatura del conveni.
Eivissa,
El regidor delegat de Benestar Social
(Document signat electrònicament al marge)”
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Fets i fonaments de dret
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Vist el conveni del tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA I
CARITAS DIOCESANA DE IBIZA.
Eivissa a, ..... de ............ de 2016
REUNITS
D’una part, el Sr. Rafael Ruiz González, Alcalde de l’Ajuntament d’Eivissa, amb DNI
41461278Y i amb domicili a plaça d'Espanya núm.1, i CIF P- 0702600-H, en nom i
representació d’aquesta Corporació, de conformitat amb l’establert a l’article 21.1.b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
I d’altra part, Joan Marí Torres, amb DNI 41448429P, director de Càritas diocesana d’Eivissa
i amb domicili social al carrer Felip II núm. 16 i CIF R0700071D, com a representant
d’aquesta entitat, d'acord amb el nomenament del bisbe d’Eivissa, Vicente Juan Segura.
Entitat inscrita en el Registre de fundacions en 21 d’octubre de 1988 amb el núm. 32 i en el
registre del Ministeri de Justícia núm. 148 del la secció especial Grup C
En ús de les seves atribucions ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per signar
aquest conveni i:
EXPOSEN

Segon.- L’Ajuntament, reconeix la tasca de les Entitats Públiques en implantar programes
d’inserció social i laboral i d’ implementar programes de distribució d’aliments, per tant,
considera necessari contribuir amb Càritas, en el seu paper en la promoció i foment de la
inserció sociolaboral, de programes educatius i en la promoció i foment de l'accés a recursos
alimentaris en espècie als ciutadans amb situació més desafavorida.
Tercer.- Que Càritas és una entitat de l’església catòlica que promou la seva acció
caritativa, amb una llarga experiència, entre d’altres, en el camp de l’atenció i el treball amb
persones en risc d’exclusió social. Que té com a objectius principals la promoció social,
personal i l’atenció a persones amb risc d’exclusió, mitjançant l’atenció en la cobertura de
necessitats bàsiques, la formació, la recerca de feina i l’acompanyament en els processos
personals necessaris per superar les situacions que els condueixen a processos d’exclusió
social. Així com el desenvolupament de programes de suport educatiu a infants.
Quart.- Que Càritas Diocesana Eivissa ofereix a les persones en risc d’exclusió social de
l'illa la possibilitat de fer itineraris de reinserció adaptats. Aquests itineraris comencen als pretallers formatius que acompanyen l'atenció a les necessitats bàsiques. En aquests pre-tallers
es treballen habilitats socials, l'auto-coneixement, el reforç de lecto-escriptura, la memòria, i
la concentració.
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Primer.- L’Ajuntament d’Eivissa i Càritas Diocesana d’Eivissa consideren necessari
implementar programes que garanteixin l'accés de la població més desafavorida a recursos
alimentaris, amb els quals es persegueix la cobertura de les necessitats alimentàries
d'aquests ciutadans mitjançant la distribució d'aliments en espècie. Aixi mateix l ’Ajuntament
d’Eivissa i Càritas Diocesana d’Eivissa consideren necessari implementar programes
d’inclusió social per a col·lectius de persones en situació de risc o situació d’exclusió social, i
amb el qual es persegueix la integració social d’aquests ciutadans mitjançant la seva
formació i inserció laboral.
Així com potenciar projectes de caràcter educatiu duts a terme en els barris de la nostra
ciutat, dirigits especialment a infants.
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Es realitzen activitats per tal de recuperar habilitats psicomotores, manuals, laborals, es
fomenta el treball en grup, el compliment d'horaris, etc.
Aquest pre-taller es complementa amb els tallers d'inserció socio-laboral.
En l'actualitat hi ha dos tallers formatius: “A Tot Drap” i “Can Pep Xico”. Tots dos tallers
ofereixen als participants un espai on continuar treballant i formant-se amb l'objectiu
d'aconseguir la inserció en el mercat laboral.

•

A tot Drap: L’any 1997 es va posar en marxa el programa A Tot Drap de formació i
reciclatge tèxtil que té l’objectiu social de formar per a l’adquisició d’habilitats socials i
laborals a persones en situació d’exclusió social de l’illa i uns altres específics com formar
els participants del taller en les habilitats socials i laborals bàsiques que es requereixen
en el mercat laboral normalitzat, iniciar els participants en el desenvolupament d’un ofici
per mitjà de classes teòriques, tallers i pràctiques laborals, millorar la qualitat de vida dels
participants al taller o fomentar la inserció sociolaboral del major nombre de participants
possible.

•

Can Pep Xico: El taller de formació i inserció laboral agrícola de Can Pep Xico va sorgir
l’any 2011 degut a la necessitat de buscar nous nínxols d’ocupació per a les persones en
situació d’exclusió social de l’illa d’Evissa, en concret en ocupacions relacionades amb la
jardineria, l’agricultura, la ramaderia i la neteja de boscos. Els destinataris són persones
en situació d’exclusió social derivades de serveis socials municipals, de Càritas o altres
entitats i que estan seguint un itinerari d’inserció social. A més de formació aplicada a la
jardineria i feines del camp, reben formació en habilitats socials i laborals, atenció social i
assessorament laboral. L’objectiu és que puguin inserir-se en el mercat laboral
normalitzat com a pas cap a una inserció social plena.

El centre Betania en el Barri de cas Serres també ofereix activitats específiques per a
infants tal com reforç escolar, tallers d’habilitats socials, i durant els mesos de juliol i agost el
centre és dedica a la formació en el temps lliure a nens i joves procedents de famílies en risc
d’exclusió social.
Càritas Diocesana d’ Eivissa també ofereix a les persones i famílies en risc d’exclusió social
de l'illa l'accés a la recepció d'aliments en espècie. Aquesta cobertura permet reduir la
situació d'escassetat econòmica que presenten els ciutadans receptors col·laborant en la
cobertura d'una necessitat bàsica i fonamental com és l'alimentació.
La distribució d'aliments, es porta a terme des de la seu de l'entitat durant els 5 dies de la
setmana, i amb ella es distribueixen productes de primera necessitat com són llegums, pasta,
arròs, oli, llet.. i altres productes de temporada que s'ofertin a l'entitat.
Cinquè.- Que Càritas Diocesana d’ Eivissa compta amb personal i la infraestructura
necessària, per dur a terme la seva tasca però demana col·laboració a l’Ajuntament d’Eivissa
per fer front a les despeses que ocasiona la realització dels projectes abans esmentats.
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Paral·lelament a aquests projectes, el Centre Socioeducatiu Betània permet a les persones
en risc d'exclusió d’ Eivissa millorar la seva formació i la seva ocupabilitat. Els usuaris del
centre són majoritàriament immigrants i molts d'ells es troben en situació administrativa
irregular. Al centre poden cursar informàtica bàsica, llengües instrumentals o formació laboral
específica (servei domèstic, restauració). Alguns dels participants dels tallers de reinserció
són derivats a aquest servei per completar la seva formació.
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Sisè.- Inspirat per la necessitat de promocionar i fomentar les diferents activitats d’inserció
social, laboral, assistencials i educatives es regula l’aportació econòmica anual que
l’Ajuntament d’Eivissa aportarà als citats projectes
I per tot el que s'exposa, ambdues parts atorguen el present Conveni amb subjecció a les
següents:
CLÀUSULES
1 - Objecte del conveni
L'objecte d'aquest Conveni és la concessió d'una subvenció directa d'acord amb l'art. 19 de
l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions municipal, en relació amb l'art 28 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS), pel qual l'Ajuntament
d'Eivissa atorga una subvenció Càritas Diocesana d’Eivissa amb CIF R-0700071-D amb
vistes a promoure, potenciar i desenvolupar programes per a d’inclusió social i de caire
educatiu:
1. El programa per a la inclusió social format pels projectes de:
1. El projecte A tot Drap
2. Can Pep Xico.
3. Centre Betania
2. Els projectes de intervenció educativa per a infants duts a terme des del centre Betania.
3. Promoure, potenciar i desenvolupar el programa per a la distribució d'aliments.
2 – Règim Jurídic

3 – Òrgan competent
L’òrgan competent per aprovar la formalització del present conveni és la Junta de Govern
Local, d'acord amb el que preveu la base corresponent, de les bases d'execució del
Pressupost municipal de l'any 2016
4 – Aportació de l’Ajuntament
L’Ajuntament d'Eivissa aportarà a Càritas Diocesana d’Eivissa la quantitat de 60.000,00 €
(seixanta mil euros) per les despeses derivades de la realització de les activitats objecte
d'aquest Conveni; aquesta aportació màxima assignada a Cáritas en el pressupost municipal
per l’exercici 2016 serà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016-23200-48902. D’
aquests 60.000€, 4.144,22 (quatre mil cent quaranta-quatre euros amb vint-i-dos cèntims)
aniran destinats a cobrir les despeses del projecte de distribució d’aliments i així s' haurà de
presentar en el moment de la justificació del conveni.
5 – Obligacions del beneficiari
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Les subvencions que concedeixi la Corporació es regiran per la legislació bàsica continguda
a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (en endavant LGS), al RD
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvenciones”, a l’Ordenança general reguladora de les bases per a
l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de la ciutat d’Eivissa (BOIB núm. 81, de
10 de juny de 2008, última modificació al BOIB núm. 25 de, 13.02.2010), a les Bases
d’Execució del pressupost de l'any 2016 en el seu defecte per les restants normes de dret
administratiu.
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En compliment del disposat a l'art. 8 de l'Ordenança reguladora municipal constitueixen
obligacions dels beneficiaris de les subvencions en tot cas les següents que haurà
d’acreditar:
1. Dur a terme les activitats previstes i que fonamenten la concessió de la subvenció,
executar el projecte o realitzar l’activitat subvencionada, i acreditar-ho conforme al que
estableix l’estipulació setena d’aquest conveni.
2. Acreditar la personalitat jurídica de l'entitat d'acord amb l'art 32 de la LRJPAC respecte a la
representació de l'entitat ( CIF de la Fundació, Estatuts socials, NIF del President).
3. Acreditar estar, amb anterioritat al pagament de la subvenció, al corrent de les obligacions
tributaries davant AEAT i la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'acord amb els
articles 18 i següents del RD 887/2006, així com estar al corrent de les seves obligacions
fiscals davant l'Ajuntament, i no estar incursa en les prohibicions per l’obtenció de la condició
de beneficiari de l’article 13.2 i 3 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions..
4. Comunicar a l’Ajuntament d'Eivissa l'obtenció d'altres subvencions i els òrgans que les han
concedit o ajudes finalistes que financin les mateixes activitats subvencionades, procedents
de qualsevol administració pública o entitats públiques o privades. Aquesta comunicació
s'haurà d'efectuar així com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
l'aplicació donada als fons públics.
5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser
objecte d'actuacions de comprovació i control.
6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de control financer
segons la clàusula desena d'aquest Conveni que puguin realitzar els diferents serveis de
l’Ajuntament així com altres òrgans de control.

8. Respecte a les activitats subvencionables Càritas Diocesana d’Eivissa farà constar la
col·laboració de l'Ajuntament d'Eivissa tant en els actes públics i de divulgació referent a les
actuacions objecte d'aquest Conveni i incloure l’escut de l’Ajuntament en lloc visible i
destacat.
Així mateix, queda sotmès a totes aquelles altres obligacions que es derivin de en la LGS, i el
seu reglament.
6 - Abonament de la subvenció
S’estableix el següent calendari de pagaments que serà aplicable durant la vigència d’aquest
conveni, d'acord amb el disposat en l'art 9.2) de l'Ordenança reguladora:
-Primer pagament: 75% de la quantitat total subvencionada, en el Termini màxim de 30 dies
després de la signatura del conveni.
-Segon pagament: el 25.% de la quantitat subvencionada, 30 dies desprès de l’aprovació de
la justificació de la subvenció.
7 - Despeses subvencionables
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7. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en el art. 37 de la LGS.
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Es consideren despeses subvencionables d'acord amb el que disposa l'art 31 de la LGS les
despeses realitzades abans de la data de finalització del període de justificació establert i que
guardin relació directa amb l’objecte de la subvenció.
A) Es consideren despeses corrents:
Material d’oficina no inventariable.
Serveis de comunicacions postals, telefònics i informàtics.
Despeses de divulgació.
Lloguer del local.
Beques d’assistència als tallers.
Despeses de manteniment del local (electricitat, aigua, neteja, obres de reforma, etc.).
Rebuts d'imposts.
Compra de productes d'higiene, de neteja, farmaciola.
Despeses de seguretat i prevenció de riscos (alarmes, extintors, etc.).
Compra d'electrodomèstics per al local (radiadors, ventiladors, aspiradores, etc.).
Assegurances.
Impost sobre valor afegit (IVA).
Despeses diverses de petita quantia (despeses de naturalesa corrent que no tinguin cabuda
en els anteriors conceptes).
Despeses de personal
Despeses de transport. Cal especificar el motiu, vehicle, trajecte i quilòmetres realitzats.
B) No es consideren subvencionables:

C) Altres despeses específiques del Conveni
− Compra de productes alimentaris per dotar al servei de distribució d’aliments de
caritas
−

Es consideraran despeses subvencionables les factures compreses entre l'1 d' octubre de
2015 i el 14 de setembre de 2016
8 – Documentació per justificar la subvenció
Càritas Diocesana d’Eivissa haurà de justificar davant l'Ajuntament d'Eivissa que s'han dut a
terme les activitats previstes en la clàusula primera en relació amb l'onzena, així com que
l'import previst s'ha destinat a la realització d'aquestes activitats.
Per justificar la subvenció concedida s’haurà de presentar la següent documentació:
1. Instància o formulari. M 154
2. Una memòria d’actuació justificativa d’haver acomplert les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, indicant les activitats i els resultats obtinguts. (ANNEX I)
3. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de
contenir:
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Les despeses d’amortització.
Interessos deutors dels comptes bancaris.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives o penals.
Despeses de procediments judicials.
Despeses de restaurants i espectacles quan no guardin relació directa amb l’objecte del
conveni.
Despeses de begudes alcohòliques.
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3.-Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de
contenir:
1. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, data d’emissió i, en el seu cas, data de pagament. En
cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost, s’ha d’indicar les desviacions
les desviacions esdevingudes. (ANNEX II)
2. Les factures o documents ( originals o acarades pel departament corresponent) de
valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa
incorporats en la relació a que es fa referència en el paràgraf anterior i, en el cas de
imports iguals o superiors a 2.500 euros la documentació acreditativa de pagament, o
el segell de pagat al comptat a la factura en cas d’ imports inferiors a 2.500 euros. Les
factures han de recollir la firma del representant de l’Entitat, així com un segellat amb
la lectura “Subvencionat per l’Ajuntament d’Eivissa”. En cas de factures justificatives
amb retenció de IRPF, és tindrà que presentar el corresponent model 111 o 115 per
acreditar el pagament de les retencions practicades.
3. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.
4. Declaració responsable firmada per la president de l’associació, i expedida per el
Secretari de lCaritas Diocesana d’ Eivissa, en la que s’acreditarà que la despesa per
el que es va concedir la subvenció s’ha realitzat en la seva totalitat (ANNEX III).
5. Declaració responsable, firmada per el President i expedida per el Secretari de
l’associació altres sol·licituds de subvenció per la mateixa activitat (ANNEX IV).

9 - Termini de justificació
S’estableix el termini de justificació, que serà aplicable durant la vigència d’aquest conveni: la
justificació del conveni s’ha de realitzar com a data límit el 15 de setembre de 2016
La quantitat que haurà justificar Càritas Diocesana d’Eivissa davant els òrgans municipals,
serà exactament la mateixa que li hagi estat assignada a través del pressupost municipal de
l'exercici de l'any 2016 per l’Ajuntament d’Eivissa.
10 - Reintegrament de la subvenció concedida (en el cas de pagament anticipat)
Es reintegraran les quantitats percebudes i s’exigiran els interessos de demora en els
següents supòsits:
1. Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat.
2. Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient dins del terminis
previstos.
3. Incompliment de l’obligació de difondre el caràcter municipal de l’aportació.
4. Negativa del beneficiari a les actuacions de control establertes per l'Ajuntament.
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6. Certificat acreditatiu que l’entitat està al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries davant de l’AEAT i la Tresoreria General de la Seguretat Social,
o autorització expressa perquè ho consulti l’Ajuntament d’Eivissa, o declaració
responsable signada en cas de subvencions que no superin en la convocatòria
l’import de 3.000 euros (art. 24.4 del RD 887/2006).
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tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.es

El procediment de reintegrament es regirà pel que estableix l'art. 37 i següents de la LGS.
11 - Control financer i econòmic de la subvenció
Correspon a la Intervenció de l'Ajuntament, sense perjudici de les funcions de la Sindicatura
de Comptes, la funció interventora, de control financer i econòmic. Aquest control financer de
la subvenció té per objecte verificar:
1.
L’adequada i correcta obtenció de la subvenció del beneficiari.
2.
L’adequada i correcta justificació de la subvenció del beneficiari.
3. La realitat de les operacions que, d’acord amb la justificació hagin estat finançades amb
la subvenció.
El control del compliment de l'objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes
s'efectuarà d'acord amb allò previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i
normativa autonòmica.
12 - Compromisos
1. Cáritas es compromet a donar atenció a les persones derivades per els serveis socials
comunitaris basics de l’Ajuntament d’Eivissa en cadascun dels seus projectes així com dur a
terme els plans d’intervenció social que es proposin i acordin entre els equips tècnics de
serveis socials de l’Ajuntament d’ Eivissa i els equips tècnics de Càritas .
2. Cáritas també es compromet a complir lo estipulat en aquest conveni, i donar atenció a les
persones derivades per els serveis socials comunitaris basics de l'Ajuntament d'Eivissa per
tal de que aquestes persones puguin percebre l'ajuda d'aliments fixada pels treballadors
socials de l'Ajuntament d'Eivissa.
13 - Resolució del conveni

1. Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, o d'ambdues.
2. L'anul·lació o la revocació de l'acte de concessió de la subvenció.
3. Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del
conveni.
4. Denúncia de qualsevol de les parts, manifestada per escrit.
Respecte al règim de responsabilitats i d'infraccions i sancions s'ha de tenir en compte el que
disposa el títol III de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions municipal.
14 - Resolució de diferències i qüestions litigioses
Les parts que subscriuen aquest Conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les
diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni. Però si això no
és possible, les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució
i els efectes d'aquest Conveni han de ser del coneixement i de la competència de l'ordre
jurisdiccional contenciosa administrativa.
Caritas Diocesana d’ Eivissa inhibeix a l’Ajuntament de tota responsabilitat que es pugui
derivar del funcionament dels serveis que es prestin a l’ampar d’aquest conveni.
15 - Vigència del Conveni
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El Conveni es resoldrà si es donen les següents causes:

Secretaria General
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.es

El present conveni entra en vigor des de la seva signatura fins a dia 31 de desembre de
2016
I perquè així consti, ambdues parts s’afirmen i ratifiquen a l’exposat i en les clàusules
convingudes i, en prova d'allò, signen el present document en exemplar duplicat, en el lloc i
data assenyalats a l’encapçalament.
Rafael Ruiz Gonzalez

Joan Marí Torres

Alcalde d’Eivissa

Director de Caritas Diocesana”

Vist els annexos del tenor literal següent:
“JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
ENTITAT SOL·LICITANT
Nom:

Document d’identitat:

Domicili:

Núm.:

Municipi:

Província:

Altres (Polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic:

Fax:

Número Registre Entitats Veïnals de
l’Ajuntament d’Eivissa:
PERSONA REPRESENTANT
President/a (nom i llinatges):
Secretari/ària (nom i llinatges):

Escala:

Pis:

Porta:

CP:

Mòbil:
Com voleu rebre la notificació?:
¨ Fax ¨ Correu postal ¨ Notificació telemàtica
Document d’identitat:
Document d’identitat:

SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ
CERTIFIQUEN:
1. Que s’ha realitzat el programa/activitat: _______________________________________________,
subvencionat amb ____________________ mitjançant acord de ____________________________ de
data ______________________.
2 . Que el cost total de l’activitat/programa és de ____________€ i s’ha finançat de la següent forma:
Aportació entitat: _______________________________€
Aportació concedida: ___________________________ €
Altres ajudes sol·licitades: _______________________ €
SOL·LICITEN
 L’aprovació de la justificació presentada.
 L’ingrés de la quantitat.
DOCUMENTS QUE ADJUNTEN
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Telèfon:

Bloc:

Secretaria General
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.es

 (Annex 1) Memòria d’actuació justificativa .
 (Annex 2) Relació classificada de les despeses
 Factures i altres documents originals o còpies acarades per el departament corresponent, que acrediten la destinació
de la subvenció.
 (Annex 3) Declaració de responsable de les despeses objecte de la subvenció concedida.
 (Annex 4) Declaració sobre altres sol·licituds de subvenció per la mateixa activitat.
 Certificat de l’AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
 (Annex 5) Autorització expressa perquè l’Ajuntament d’Eivissa consulti les dades d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i de Seguritat Social.
 Més documentació _________________________________________________________

Eivissa, ______ d________________ de 20______
El/la president/a
(Signatura)

Segell de l’entitat

El/la secretari/ària

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA”
“ANNEX 1
MEMÒRIA D'ACTUACIÓ DEL PROJECTE
(Amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts)
SOBRE L'ENTITAT
Nom de l'entitat:

NIF:

Persona responsable:

Descripció del projecte executat:
(Indicant les modificacions que s'hagin produït respecte del projecte presentat a la convocatòria i els
motius)

Àmbit temàtic i programa:
Lloc de realització de l'activitat o servei:

Destinataris del projecte:
(Quins han estat els destinataris del projecte i quina ha estat la seva participació en el procés de
definició, execució i seguiment).
Núm de residents beneficiaris: _____________
______________

Núm. de voluntaris participants:
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SOBRE EL PROJECTE A JUSTIFICAR
Nom projecte:

Secretaria General
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.es

Objectius:

Activitats realitzades:

Avaluació i seguiment, resultats:

Pla de comunicació i difusió:

RECURSOS UTILITZATS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE
Recursos humans propis de l'entitat:

Infraestructures pròpies:

Infraestructures alienes en règim de lloguer o compra:

Recursos materials:

VALORACIÓ QUALITATIVA I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT
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Recursos humans aliens a l'entitat:

Secretaria General
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.es

Eivissa, ______ d_________________ de 20______
El/la president/a

Segell de l'entitat

El/la secretari/a

(Signatura)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA”
“ANNEX 2
RELACIÓ DE FACTURES
NÚM.
NÚMERO
ORDRE FACTURA

PROVEÏDOR/ORA

CONCEPTE

IMPORT
total
factura
(IVA
inclòs)

IMPORT
justificat

DATA
Pagament

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Secretaria General
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.es

19
20
21
TOTAL
“ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr./Sra ______________________________________________________________________
President/a de ________________________________________________________________
en relació amb la justificació de la subvenció concedida per l'Ajuntament d'Eivissa, en virtut del conveni
subscrit en data _______________.

DECLAR SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT QUE:
PRIMER. Les despeses per a les quals s'ha concedit la subvenció s'han realitzat íntegrament.

SEGON. Que l'import de la subvenció/subvencions concedida/des no supera l'import total de les
despeses realitzades, i que les aportacions han estat destinades a les depeses objecte de la
subvenció.

TERCER. Que no em trob en cap dels supòsits previstos de prohibicions per a l’obtenció de la condició
de beneficiari de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni de

d'Eivissa.

I perquè així consti davant l'Ajuntament d'Eivissa, als efectes de la justificació de la subvenció
concedida per aquesta institució, sing aquesta declaració.
Eivissa, _____ d ________________ de 20____
(Signatura)

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA”
“ANNEX 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE ALTRES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ PER A
LA MATEIXA ACTIVITAT
Sr./Sra ___________________________________________________________________
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l'article 7 de l'ordenança reguladora de les bases Generals en matèria de subvencions de l'Ajuntament

Secretaria General
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.es

Càrrec: ___________________________________________________________________
Entitat Sol·licitant ___________________________________________________________
núm.: _________ Direcció: ___________________________________________________
Localitat: ____________________________ Codi Postal: ___________________________
DECLAR SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT QUE:
PRIMER. No he sol·licitat ni obtingut cap subvenció per al mateix projecte d'altres entitats públiques ni
privades.
SEGON. He sol·licitat o obtingut subvenció per al mateix projecte d'altres entitats públiques o privades.
Entitat

Subvenció sol·licitada

Subvenció concedida

Eivissa, ____ d________________ de 20_____
(Signatura)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA”

“ANNEX 5
AUTORITZACIÓ PER ACCEDIR A LES DADES DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I / O A LA
TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
Persona / entitat que autoritza
Nom i llinatges / raó social:

Doc. d’identitat / CIF:
Núm.:

Municipi:

Província:

Altres (Polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic:

Telèfon:

Fax:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

CP:

Mòbil:

PERSONA REPRESENTANT (Si escau, persona que actua en representació del/de la sol·licitant)
Nom i llinatges:
Document d’identitat:
Adreça:

Telèfon:

Tràmit pel qual autoritza la sol·licitud i recepció d’informació de l’Agència Tributària i/o de la
Tresoreria General de la Seguretat Social:
___________________________________________________________________________

Autoritz per aquest tràmit a
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Adreça:

Secretaria General
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
tel 971 39 75 02
fax 971 39 75 24
secretaria@eivissa.es

l’Ajuntament d’Eivissa perquè pugui sol·licitar i rebre informació de l’Agència Tributària i de la Tresoreria
General de la Seguretat Social que acrediti:

Que estic al corrent d'obligacions tributàries i de seguretat social
Dins del marc dels següents convenis: Conveni de col·laboració en matèria d’Interoperabilitat Telemàtica
entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears (segons acord d’ahesió per part
de l’Ajuntament del 11 de novembre de 2013) i/o Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis en matèria d’intercanvi d’informació
tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les Entitats Locals, de 15 d’abril de 2003 (adhesió de
l’Ajuntament d’Eivissa per acord del seu organ de govern de 22 de desembre de 2004).

Eivissa, _____ d_________________ de 20______
(Signatura)
EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA”

Informat favorablement pels Serveis Jurídics i per l'Interventora de Fons en dates 25 i 26
d’abril de 2016, respectivament”
Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat per unanimitat.”

I perquè així consti, amb l’advertència i reserva dels termes que resultin de l’aprovació de
l’Acta corresponent, de conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, expedeix i firm la
present d’ordre i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, a Eivissa.
V. i P.
L’ALCALDE
(document signat electrònicament al marge)
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