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

5271

Modificació de la convocatòria d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la
consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2019 (publicada al BOIB
núm. 170, de 19 de desembre de 2019)

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de data 19 de juny de 2020, va aprovar el següent:
«(...)
3. Proposta del president de modificació de la convocatòria d'ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la
consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019, exp. 2019/00016261C
Havent-se presentat una proposta del tenor següent:
«Vista la convocatòria d'ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa
d'Eivissa per a l'any 2019 (BOIB núm. 170, de 19 de desembre de 2019).
Atès el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per
la COVID-19, i en concret la Disposició addicional tercera, apartat 1, que estableix que se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a
la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el
present Reial decret o, en el seu cas, les seues pròrrogues.
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Atès el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en
virtut del qual es deroga la seua disposició addicional tercera, i en conseqüència, es disposa l'aixecament de la suspensió de terminis i de la
interrupció de terminis administratius amb efectes d'1 de juny de 2020.
Vist l'informe emès el 5 de juny de 2020 per l'enginyer tècnic agrícola adscrit a la Secció d'Agricultura.
Vist l'informe de la tècnica d'administració general adscrita a la Secció d'Agricultura de data 10 de juny de 2020, on es diu literalment:«...
(...) Atès que a l'esmentada convocatòria, al punt vuitè referent a les sol·licituds i documentació, es va disposar que el període per a la
presentació de sol·licituds seria des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB fins al 30 d'abril del 2020 i, que a la vista del
que disposen els esmentats reials decrets es fa necessari establir un nou terme de finalització de presentació de sol·licituds, estant el més
adient el dia 18 de juliol de 2020.
Vist que a conseqüència de l'establiment d'un nou termini de finalització per a la presentació de sol·licituds, deriva en una alteració del
període de presentació respecte de la sol·licitud de pagament i justificació establert a la dita convocatòria, previst al seu punt onzè, és a dir,
des de l'1/05/2020 al 30/06/2020; per la qual cosa, es considera establir un nou període de presentació de la referida sol·licitud des de l'1 de
juliol de 2020 fins al 31 d'agost de 2020.
Atès el que disposa l'article 14h i 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els quals estableixen que les persones
beneficiàries hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de
qualsevol tipus que siguin objecte de la subvenció i, vist que a la referida convocatòria no s'ha establert en concret en què ha de consistir
aquesta publicitat, per la qual cosa, es considera que s'ha d'afegir un nou paràgraf al punt 10 de la convocatòria referent a les obligacions de
les persones beneficiares on es concreti la publicitat a dur a terme en compliment de l'esmenta Llei de subvencions.
Atès el que disposa l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, referent als principis generals que regeixen
l'actuació i les relacions de les administracions públiques, entre els quals es preveu el d'eficiència en l'assignació i la utilització dels recusos
públics, es considera -als efectes de major agilitat processal- afegir un nou paràgraf al punt cinquè de la convocatòria referent a la iniciació,
instrucció i resolució dels expedients, i en concret, respecte de la notificació de les resolucions que recaiguin en virtut d'aquesta
convocatòria, tot tenint en compte en gran nombre de sol·licituds d'ajuda presentades a dia d'avui. Així, es proposa afegir in fine
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un paràgraf que prevegi la notificació de les resolucions mitjançant la publicació al tauler d'anuncis i edictes electrònic del Consell Insular
d'Eivissa, tot tenint en compte el que preveu l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Per tot el que s'ha dit anteriorment, s'informa favorablement i es considera, modificar els següents punts de la la convocatòria d'ajudes
específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa, per a l'any 2019 (BOIB
núm. 170 de 19 de desembre de 2019):
Primer. Punt 5. Iniciació, instrucció i resolució dels expedients
Afegir in fine un nou paràgraf:
«...Així mateix, es podrà realitzar aquesta notificació mitjançant publicació al tauler d'anuncis i edictes electrònic del Consell Insular
d'Eivissa, en els termes que s'estableixen a l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques...».
Segon. Punt 8. Sol·licituds i documentació
On diu:
«... 8. Sol·licituds i documentació
Per a la sol·licitud d'ajuda hi ha un imprès de sol·licitud que consta a l'Annex I, i disponible a la Seu electrònica del Consell Insular
d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es). El període per presentar aquesta sol·licitud és des de l'endemà de la publicació de la present
convocatòria al BOIB fins al 30 d'abril del 2020...»
Ha de dir:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/113/1061208

«...8. Sol·licituds i documentació
Per a la sol·licitud d'ajuda hi ha un imprès de sol·licitud que consta a l'Annex I, i disponible a la Seu electrònica del Consell Insular
d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es). El període per presentar aquesta sol·licitud és des de l'endemà de la publicació de la present
convocatòria al BOIB fins al 18 de juliol de 2020...» .
Tercer. Punt 10.Obligacions
Afegir in fine un nou paràgraf, així:
«...Els beneficiaris hauran de fer difusió de la subvenció atorgada pel Consell Insular d'Eivissa, mitjançant almenys en un dels següents
medis: xarxa social, pàgina web, premsa o altres medis de divulgació ja sigui de forma individual o a través de tercers...» .
Quart. Punt 11. Justificació i pagament de la subvenció
On diu:
«...11. Justificació i pagament de la subvenció
Les persones beneficiàries comunicaran i justificaran al Departament competent en matèria d'agricultura l'acabament de les actuacions
objecte de l'ajuda mitjançant declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions d'aquesta convocatòria, que es presentarà
de l'1/05/2020 al 30/06/2020, disponible a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa https://seu.conselldeivissa.es, tot això una vegada
finalitzada l'actuació...».
Ha de dir:
«...11. Justificació i pagament de la subvenció
Les persones beneficiàries comunicaran i justificaran al Departament competent en matèria d'agricultura l'acabament de les actuacions
objecte de l'ajuda mitjançant declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions d'aquesta convocatòria, que es presentarà
des de l'1 de juliol de 2020 fins al 31 d'agost de 2020, disponible a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa https://seu.
conselldeivissa.es, tot això una vegada finalitzada l'actuació...».
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La resta del disposat en els punts abans referits quedaran tal i com va aprovar el Consell Executiu d'aquesta Corporació en el seu dia ....»
Vist l'informe proposta favorable emès al respecte el 10 de juny de 2020 pel cap de secció d'Agricultura.
En virtut de les atribucions que tenc legalment conferides elevo al Consell Executiu com a òrgan competent l'adopció del següent:
ACORD
1r.- Aprovar la modificació de la convocatòria d'ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari
i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019 (BOIB núm. 170, de 19 de desembre de 2019), respecte dels següents punts:
Primer. Punt 5. Iniciació, instrucció i resolució dels expedients
Afegir in fine un nou paràgraf:
«...Així mateix, es podrà realitzar aquesta notificació mitjançant publicació al tauler d'anuncis i edictes electrònic del Consell Insular
d'Eivissa, en els termes que s'estableixen a l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques...».
Segon. Punt 8. Sol·licituds i documentació
On diu:
«... 8. Sol·licituds i documentació
Per a la sol·licitud d'ajuda hi ha un imprès de sol·licitud que consta a l'Annex I, i disponible a la Seu electrònica del Consell Insular
d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es). El període per presentar aquesta sol·licitud és des de l'endemà de la publicació de la present
convocatòria al BOIB fins al 30 d'abril del 2020...»
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Ha de dir:
«...8. Sol·licituds i documentació
Per a la sol·licitud d'ajuda hi ha un imprès de sol·licitud que consta a l'Annex I, i disponible a la Seu electrònica del Consell Insular
d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es). El període per presentar aquesta sol·licitud és des de l'endemà de la publicació de la present
convocatòria al BOIB fins al 18 de juliol de 2020...» .
Tercer. Punt 10.Obligacions
Afegir in fine un nou paràgraf, així:
«...Els beneficiaris hauran de fer difusió de la subvenció atorgada pel Consell Insular d'Eivissa, mitjançant almenys en un dels següents
medis: xarxa social, pàgina web, premsa o altres medis de divulgació ja sigui de forma individual o a través de tercers...» .
Quart. Punt 11. Justificació i pagament de la subvenció
On diu:
«...11. Justificació i pagament de la subvenció
Les persones beneficiàries comunicaran i justificaran al Departament competent en matèria d'agricultura l'acabament de les actuacions
objecte de l'ajuda mitjançant declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions d'aquesta convocatòria, que es presentarà
de l'1/05/2020 al 30/06/2020, disponible a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa https://seu.conselldeivissa.es, tot això una vegada
finalitzada l'actuació...».
Ha de dir:
«...11. Justificació i pagament de la subvenció
Les persones beneficiàries comunicaran i justificaran al Departament competent en matèria d'agricultura l'acabament de les actuacions
objecte de l'ajuda mitjançant declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions d'aquesta convocatòria, que es presentarà
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des de l'1 de juliol de 2020 fins al 31 d'agost de 2020, disponible a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa https://seu.
conselldeivissa.es, tot això una vegada finalitzada l'actuació...».
La resta del disposat en els punts abans referits quedaran tal i com va aprovar el Consell Executiu d'aquesta Corporació en el seu dia.
2on.- Publicar aquest acord en el BOIB i exposar-lo en el tauler d'anuncis i edictes electrònics del Consell Insular d'Eivissa.

Eivissa, 19 de juny de 2020
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La Tècnic d'administració general
Maria José Cardona Muñoz
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