Nº Resolució: 2021/4184
Data Resolució:
06/09/2021
Referència:

2021/00002988J

Procediment:

Subvencions atorgades per l'Ajuntament en concurrència competitiva

COMERÇ (LSD)

Decret de Batlia
Modificació error material en la distribució de l’atorgament de Subvencions
subvencions 2020-2021 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 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.
Segons l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracins Públiques:
Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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:
Atès que s’han presentat sol·licituds de subvencions 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
21/07/21. Vista l’Acta de la Comissió de valoració de subvencions de data 23/07/21, que
eleva a l’Alcaldia una proposta d’atorgament de subvenció, s’ha detectat un error material en
els següents casos.
3
17
17.a
17.B
19
66
106
117

MARIA EMILIA MARTORELL
Multicoloritos CB
Gabriela Daiana orona (95%)
Juan Vives Segui (5%)
Es Ferret S.L
Adriana Cecilia Gimenez
GREENALL,JONATHAN
CASTILLO*MOLINA,ALEJANDRO JAVIER

*****029Q
E1654030-4
*****810K
*****017J
B5768825-1
*****906P
*****973-K
*****036-N

749,97€
1.000€
950€
50€
2.000€
2000€
1.000 €
1.000 €

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523646615100125736 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

El correcte és
3
17
17.a
17.B
19
66
106

MARIA EMILIA MARTORELL BENNASAR
Multicoloritos CB
Gabriela Daiana orona (90%)
Juan Vives Segui (10%
ES FERRERET BESSO S.L
Adriana Cecilia Gimenez Pedroza
Balearic Helicopters S.L
MULTISERVICIOS HERMANOS CASTILLO
117 SL

*****029Q
E1654030-4
*****810K
*****017J
B5768825-1
*****906P
B57940231

749,97
1.000,00
900€
100€
2.000€
2.000€
1.000€

B16635187

1.000€

Atès que l’article 9.5 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.
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

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523646615100125736 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

