Nº Resolució: 2021/4853
Data Resolució: 15/10/2021

Referència:

2021/00009079D

Procediment:

Tràmits amb altres administracions públiques

INSPECCIO TRIBUTARIA (JMAL)

Decret de Batlia
DECRET DE PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE LES SUBVENCIONS PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’EXERCICI DE 2021
Mitjançant Decret d'Alcaldia es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria del
procediment de concessió, per concurrència competitiva, de les subvencions per a l’exercici
2021 de l’àrea d’Educació per Decret de dia 10/09/2021; de l’àrea de Cultura, per Decret de
dia 14/09/2021; de les àrees d’esports i gent gran per Decret de dia 16/09/2021; de l’àrea de
participació ciutadana per Decret de dia 21/09/2021 i de les àrees de Joventut i Serveis
socials per Decret de dia 22/09/2021, destinades a persones o entitats que fomentin la
realització d’activitats d’utilitat pública amb domicili en el municipi de Marratxí.
En data 28 de setembre 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 les
bases 8. b) o c) depenent de cada àrea. La publicació també es va realitzar en la BNDS dia
27/09/2021, i un extracte de les mateixes en el BOIB núm. 132, de data 25/09/2021.
Sent pròxima la data límit per a rebre sol·licituds, i que aquest any les persones jurídiques
han de tramitar la subvenció amb el certificat digital i moltes d’elles no el tenen, vol atorgarse una pròrroga de 10 dies hàbils perquè aquests interessats puguin presentar sol·licituds.
Vist que l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’01 d’Octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix la possibilitat de que l’Administració,
excepte precepte en contrari, pugui concedir d’ofici una ampliació dels terminis establerts,
que no excedeixi de la meitat dels mateixos, si les circumstàncies ho aconsellen i no es
perjudiquen drets de tercers.
Vist que l’esmentat article en el seu paràgraf tercer estableix que la decisió sobre l’ampliació
s’haurà de produir , en tot cas, abans del venciment del termini de que es tracti.
Vist que encara no ha conclòs el termini concedit per a la presentació de sol·licituds de les
subvencions esmentades en el primer paràgraf.
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Per tot l'anterior, aquesta Alcaldia considera necessària l’ampliació del termini per presentar
sol·licituds.
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.- Prorrogar el termini de presentació de sol·licituds contemplat en les bases:
-Cultura: punt 8 b)
-Educació: punt 8 c)
-Esports: punt 8 c)
-Gent Gran: punt 8 c)
-Joventut: punt 8 b)
-Participació Ciutadana: punt 8b)
-Serveis Socials: punt 8 c)
durant 10 dies hàbils, a l'efecte de que els possibles interessats puguin participar en la
convocatòria comentada, conservant íntegres els seus drets aquells que ja haguessin
presentat una instància de participació.
Segon.- Publicar el present Decret en la pàgina web municipal, en la BDNS i en el BOIB, als
efectes oportuns.
Tercer.- 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.
Tot l'anterior, sense perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi
pertinent.

Ho mana i signa el Batle de l’Ajuntament de Marratxí. Dono fe.
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Marratxí, 15 de octubre de 2021

El Batle,

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Catalina Eva Alemany Covas
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