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Subvencions atorgades per l'Ajuntament en concurrència competitiva

COMERÇ (LSD)

Decret de Batlia
Resolució al·legacions de Subvencions a empreses del municipi de Marratxí
destinades a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la COVID19
Atès que per Decret de Batlia de 30 de setembre de 2020 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.

Atès que s’han presentat al·legacionsi 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 18/12/20.

Vista l’Acta de la Comissió de valoració de subvencions de data4/3/21, que eleva a l’Alcaldia
una proposta de resolució de les al·legacions presentades.

Atès que l’article 8.3 de les esmentades bases indica que l’òrgan competent pera resoldrei
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’estima l’al·legació presentada pels motius que figuren a l’acta de la Comissió de
Valoració de:
-JOSE MANUEL LOPEZ JIMEMEZ
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2. Es desestimen les al·legacions presentades pels motius que figuren a l’acta de la
Comissió de Valoració de:
a. MULTICOLORITOS CB
b. OPEN MARRATXI SL
c. MARIA CAÑELLAS FRONTERA
3. 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, 5 de març del 2021
La Regidora,

La Secretària,

Jerònima Sans Amengual

Paula Baltasar Cózar
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