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Subvencions atorgades per l'Ajuntament en concurrència competitiva

COMERÇ (LSD)

Decret de Batlia
DECRET DE MODIFICACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA I PRÒRROGA DEL TERMINI
DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 03/05/2021 es van aprovar les bases reguladores i
convocatòria del procediment de concessió, per concurrència competitiva, de les
subvencions 2020-2021, destinades a empreses del municipi de Marratxí per a protegir
l'activitat econòmica local de l'impacte econòmic de la Covid-19.
En data 11 de maig de 2021 es van publicar aquestes bases i convocatòria en la pàgina web
municipal, iniciant-se el termini per a la presentació de sol·licituds contemplat en la Base 7.1.
La publicació també es va realitzar en la BDNS, i un extracte de les mateixes en
el BOIB núm. 60,de data 08/05/2021.
Sent pròxima la data límit per a rebre sol·licituds, el Negociat de Comerç informa que encara
queda crèdit pressupostari disponible per a repartir. Aquest fet, i que parteix del finançament
es troba afectada al seu repartiment en estar formada per un fons tripartit (format per
l’ Ajuntament de Marratxí, Govern balear i Consell Insular de Mallorca), fa aconsellable que
es modifiqui la convocatòria inicial.
En aquest sentit, es vol afegir als possibles beneficiaris actuals aquells que tinguin una unitat
empresarial radicada a Marratxí, encara que el seu domicili fiscal es trobi fora del municipi.
En correlació, deu també atorgar-se un termini perquè aquests interessats puguin presentar
sol·licituds, ja que si no aquesta modificació en realitat esdevindria ineficaç.
Per tot l'anterior, es considera necessari modificar determinats aspectes de les bases i
convocatòria comentada.
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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:

Primer.- Aprovar la modificació de les “Bases reguladores i convocatòria del
procediment de concessió, per concurrència competitiva, de les subvencions 20202021, destinades a empreses del municipi de Marratxí per a protegir l'activitat
econòmica local de l'impacte econòmic de la Covid-19”, aprovades mitjançant de
Decret d'Alcaldia de data 03/05/2021, d'acord amb el següent tenor literal:
1.- S'addiciona un paràgraf en el requisit a) de la Base 4, per la qual cosa aquest
requisit quedaria redactat de la següent manera.
“a) Tenir el seu domicili fiscal i la seva activitat en el municipi de Marratxí. S'entendrà
per “domicili fiscal” l'últim que figuri com a tal en l'Impost d'activitats Econòmiques
(Apartat I del model 840, casella 122 dels models 036/037, etc.)
No obstant això, es podran concedir sol·licituds als qui únicament compleixin amb el
requisit de tenir l'activitat en el municipi de Marratxí, si compleixen amb els requisits
següents:
• Que, després de resoldre totes les sol·licituds d'aquells que compleixin els dos
requisits establerts en el paràgraf anterior, quedessin quantitats pendents d'adjudicar
dels
fons
especificats
en
la
Base
6
• Que el sol·licitant tingui la condició d'autònom, és a dir una micro, petita o mitjana
empresa (PIME) segons l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la
Comissió”.
2.- Es modifica el primer paràgraf de la Base 7.1, que queda amb la següent
redacció:
“7.1.- El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'1 mes, a comptar des de
l'endemà al de la publicació de les presents bases i convocatòria en la pàgina web
municipal, o aquell que s'indiqui en les pròrrogues o modificacions que s'aprovin. Per
les característiques de la subvenció s'opta per aprovar conjuntament les bases i la
convocatòria.”
3.- La resta de punts de la base i convocatòria romanen inalterats.
Segon.- Prorrogar el termini de presentació de sol·licituds contemplat en la Base 7.1
durant 15 dies naturals, a l'efecte de que els possibles nous interessats puguin
participar en la convocatòria comentada, conservant íntegres els seus drets aquells
que
ja
haguessin
presentat
una
instància
de
participació.
Tercer.- Publicar el present Decret en la pàgina web municipal, en la BDNS i en
el BOIB, als efectes oportuns.
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Quart.- Donar trasllat de la present resolució als departaments afectats perquè en
prenguin coneixement i a altres efectes oportuns.
La present resolució posa fi a la via administrativa, podent interposar contra aquesta,
alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes davant el mateix
òrgan que va dictar l'acte, o recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats contenciosos
administratius de palma, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà a la
publicació d'aquesta resolució. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament
o
hagi
produït
desestimació
per
silenci.

Ho mana i signa el Batle de l’Ajuntament de Marratxí. Dono fe.
Marratxí, 9 de juny del 2021
El Batle,

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Catalina Eva Alemany Covas
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