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Procediment:

Subvencions atorgades per l'Ajuntament en concurrència competitiva

COMERÇ (LSD)

Decret de Batlia
Decret valoració al·legacions subvencions 2020-2021 a empreses del municipi de Marratxí
destinades a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la COVID19

1. Per Decret de Batlia de 3 de maig de 2021 s’han aprovat les Bases i Convocatòria per la
concessió de subvencions a empreses del municipi de Marratxí destinades a protegir
l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la COVID19.

2. Atès que s’han presentat al·legacions i s’ha procedit a la revisió i valoració de cada una d’elles
d’acord amb les bases esmentades, segons l’informe-proposta de data 02/09/21.
3. Dins del termini previst a la convocatòria s’han presentat les al·legacions següents:

Núm.

BENEFICIARIS

NIF

77 Joaquin Angelo dos Anjos

XXXXX744W

90 BIO VET BALEAR SL

B07243918

92 Silvia Rodriguez Romera

XXXXX280X

146 Manuel Torrecillas Ramirez SL

B57216335

4. Vista l’Acta de la Comissió de valoració de subvencions de data 02/09/21, que eleva a
l’Alcaldia una proposta de resolució de les al·legacions presentades.
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5. Atès que l’article 8.3 de les esmentades bases indica que l’òrgan competent per a resoldre i
concedir la subvenció serà el Regidor delegat de Comerç, per delegació del Batle i sempre
que l’import no superi els 2.000 euros.
Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret de Batlia de data 20 de juny de 2019 de
delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, així com de les competències que es
reserva el batle, té a bé dictar el següent:
1. S’eleva a la Comissió de Valoració la proposta d’atorgament de subvencions als sol·licitants
que es detallen a la taula següent, pels motius que figures a l’acta de la comissió de valoració
de data 02/09/2021

Núm.

BENEFICIARIS

NIF

IMPORT

77 Joaquin Angelo dos Anjos

XXXXX744W

628.73€

90 BIO VET BALEAR SL

B07243918

1.000 €

92 Silvia Rodriguez Romera

XXXXX280X

1.000 €

B57216335

1.500 €

146 Manuel Torrecillas Ramirez SL

2. Comunicar la present resolució als interessats, a l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Comerç.

Ho mana i signa, per delegació, el/la Regidor/a de l’Àrea. Dono fe.

Marratxí, 6 de setembre del 2021
La Regidora,

La Secretària,

Jerònima Sans Amengual

Catalina Eva Alemany Covas
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