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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

12128 Aprovació definitiva de la llista de concessió d'ajudes en matèria d'acció social per a associacions i/o
entitats privades soci sanitàries sense ànim de lucre corresponents a l'any 2020

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 03 de desembre de 2020, entre altres va acordar, per unanimitat dels membres
presents, aprovar la següent llista definitiva de concessió d'ajudes en matèria d'acció social per a associacions i/o entitats privades soci
sanitàries sense ànim de lucre corresponents a l'any 2020:

1.- Sol·licituds aprovades definitivament 

Nº Nombre de la associació i/o entitat NIF Punts totals Import ajuda

1 ACTEF- Associació d'altes capacitats i talents G57491300 48 10.587,84 €

2 ASOC. FIBROMIALGIA S.FATIGA CRÓNICA ENF. REUMATOLÓGIQUES G57261638 18 3.970,44 €

3 Projecte Home G07488059 18 3.970,44 €

4 Associació PitÏusa d'Ajuda a Afectats de Càncer G57934887 45 9.926,10 €

5 Associació Asperger d'Eivissa i Formentera G57890097 22 4.852,76 €

6 Plataforma Socio sanitària de las Pitiüses G57158271 25 5.514,50 €

7 ADIMA G57548745 28 6.176,24 €

2.- Sol·licituds denegades definitivament

Nº
Nombre de la 

associació i/o entitat
NIF Motiu de denegació

1 ASPANADIF G07071392

7.3. Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria son compatibles amb altres ajudes efectuades per qualsevol altra 
administració pública o institució privada, excepte por el mateix Ajuntament de Santa Eulària des Riu en matèria 
socio sanitària. En ningú caso, la suma total de les ajudes percebudes aïlladament o en concurrència amb altres 
subvencions no podrà ser superior al cost total de l'activitat subvencionada, d'acord amb lo previst all article 19.3 
de la Llei general de subvencions.

 

Santa Eulària des Riu, 3 de desembre de 2020

L'alcaldessa
María del Carmen Ferrer Torres 
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