
 

Referència: 2021/00010809B

Procediment: Subvencions atorgades per l'Ajuntament en concurrència competitiva

COMERÇ (LSD) 

Decret de Batlia

Atorgament 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 23 de desembre de 2021 es van aprovar 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 presentats 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 10/06/21.

Vista l’Acta de la Comissió de valoració de subvencions de data 17/06/2022, que 
eleva a l’Alcaldia una proposta d’atorgament de subvenció.

Atès que la BASE 15a, "Normes especials per a subvencions i convenis" de les 
Bases de l'Execució del vigent pressupost general de l'entitat per l'any 2022 
estableixen que correspondrà a l’Alcaldia de l’Ajuntament (o, en aquest cas, l'òrgan 
delegat per resoldre), la concessió de les subvencions, que considerades 
individualitzadament ascendeixin a una quantia inferior o igual a 3.000,00 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. Atorgar en funció de la valoració efectuada per la Comissió de Valoració de 
subvencions a empreses del municipi de Marratxí destinades a protegir 
l’activitat econòmica local de l’impacte econòmic de la COVID19, sempre que 
es reuneixin els requisits, les següents subvencions:

118 CINETICA PRODUCCIONS SL B57517070 1.500€
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119
SON ESPANYOLET INDUSTRIAS GRAFICAS 
SL B57257255 1.500€

121 RACIONERO*LOZANO,RAQUEL ******361Y 1.000€
122 IZQUIERDO*BARCELO,SILVIA MARIA ******844Y 1.000€
125 THE GREEN FROG ACADEMY SL B57823841 2.000€
126 ALBONS*PEREZ,MARIA MONSERRAT *****235W 1.500€
127 WHIMS MALLORCA SL B57892689 1.500€
128 LABEL INF SL B57056384 2.000€
129 PIZZERIA BONA VIDA CB E57820730 1.500€
129a Maria de los Angeles Verdera Campins (50%) *****3733H 750€
129b Miguel Verdera Campins (50%) ******6231E 750€
130 VIECO*BERMUDEZ,MARIA ROSARIO *****1692L 1.000€
131 MIQUEL*FIOL,ROSA *****846K 1.000€
132 GENOVART*VIDAL,FRANCISCO *****185T 1.000€
133 ROMERO*ELVIRA,LUCIA *****965P 1.500€
136 FERNANDEZ*CASTILLO,GERMAN *****449P 1.000€
137 FUSTER*CAPLLONCH,FRANCISCA *****809G 1.000€
138 RODRIGUEZ*GARROCHO,RAQUEL *****283C 1.000€
141 ROMAGUERA*CAÑELLAS,MIGUEL *****120C 1.000€
142 POMAR*PONS,JAUME *****600Y 1.000€
143 FERRAGUT*RUBIO,CARLOS *****751Y 1.000€
144 GRUPO FREEDOM HISPANIA SL B57903296 1.000€
145 VERGER*MATAS,JOSE LUIS *****744K 1.000€
148 SANCHEZ*CUEVAS,JUAN *****370S 1.000€
149 LOTTO CABANA SL B01674787 1.000€
150 VUALA COMUNICACION VISUAL SL B07807464 2.000€
152 ARROBA PRESTAMOS SLU B57620460 1.000€
153 GARCIA DEL CASTILLO*PONT,DAVID *****335K 1.500€
154 VERGER*CARDELL,PATRICIA *****327X 1.000€
155 VIGNA,LUIS IGNACIO X3987176B 1.500€
156 SALMERON*GUADIX,VERONICA *****668C 1.500€
157 ROMERO*ROLDAN,ENRIQUE *****896V 1.000€
158 CONSTRUCCIONES MARMOYA SL B57535023 1.500€
159 RODRIGUEZ*ROMERA,SILVIA *****280X 1.500€
160 MARTINEZ*MARCH,MIGUEL *****489R 1.000€
161 MARRATXI GE SAT SL B57228355 1.500€
162 BIO VET BALEAR SL B07243918 1.000€
163 BACKMAN*PYLKKANEN,ENRIC RAGNAR *****177R 1.000€
164 ARTEX TRADING SA A07640634 1.500€
165 ROJANO*GONZALEZ,SILVIA ****152L 1.000€
166 FORNI,TOMMY ****542G 1.000€
167 GOLD FOOTBALL SL B57315764 1.000€
168 MORA*VALLBONA,JORDI ****660Z 1.000€
169 ASSOCIACIO ENDAVANT G57594186 1.000€
170 LLUIS ABADIA SL B07891690 2.500€
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171 VARELA*MARTINEZ,BRAIS *****669K 1.000€
172 COANEGRA SOCIEDAD COOPERATIVA F57721375 1.500€

        
2. Concessió de subvenció amb minoració de l’import sol·licitat

        De la informació aportada i revisada es proposa la concessió de la subvenció 
sol·licitada, amb minoració, a les persones i entitats següents, per els motius que es 
relacionen: 

Reducció import demanat per falta de justificació 

123 BARRIO*FERRER*VIOLETA 1150€ 1000€

Nomes té 1 
treballador a mitja 
jornada

135 ALONSO*CORCOLES,DOROTEO 2000€ 1.500€
Només té 2s 
treballadors 

140 MORENO*GALINDO*FRANCISCO*JOSE 1500€ 1.000€

No te comerç 
electrònic ni 
treballadors

Es concedeix als anteriors sol·licitants un termini d’audiència de 10 dies, a comptar 
des de la publicació de la proposta de denegació a la web municipal, per a què 
presentin les al·legacions i documents que estimin convenients.

3. De la informació aportada i revisada es proposa la denegació de la sol·licitud 
de subvenció a les persones i entitats següents, pels motius que es 
relacionen:

NUM SOL·LICITANT MOTIU DENEGACIÓ 
120 ALBONS PEREZ MARIA JOSE Falta Alta autònom 

124 ALBONS*PEREZ,EVA AGUSTINA

Deute amb hisenda local, i no queda 
indubtablement acreditat que es 
corresponguin amb deutes derivats 
l’activitat econòmica.   

134 JIMENEZ*LOPEZ,SILVIA

Deute amb hisenda local, i no queda 
indubtablement acreditat que es 
corresponguin amb deutes derivats 
l’activitat econòmica.

135 ALONSO*CORCOLES,DOROTEO

Deute amb hisenda local, i no queda 
indubtablement acreditat que es 
corresponguin amb deutes derivats 
l’activitat econòmica.

139 CUESTA*ROMERO,TAMARA Falta Annex 1. 

146 MARGARET HULL
Deute amb hisenda pública, i no 
queda indubtablement acreditat que 
es corresponguin amb deutes 
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Es 
co
nc
ed
eix 
als 

anteriors sol·licitants un termini d’audiència de 10 dies, a comptar des de la 
publicació de la proposta de denegació a la web municipal, per a què presentin les 
al·legacions i documents que estimin convenients.

4. Comunicar la present resolució als interessats, a l’àrea d’intervenció i a l’àrea 
de comerç i tresoreria. 

 

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

                 

derivats l’activitat econòmica i/o 
siguin només deutes COVID-19".

147 HULL POCKET S.L 

No acredita correctament no estar 
d’alta a la seguretat social, i falta 
justificant de pagament d’estar al 
corrent de la seguretat social.  

151 JOSE LUIS CARMONA 
NAVARRETE Falta Annex 2 i DNI 

_________________________________________________________________________ 
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d'aquest document es pot validar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament

de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es mitjançant el CSV: 14160025374210472307

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Jerònima Sans Amengual

Marratxí, 22 de juny del 2022

La Regidora,
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