
 

Referència: 2021/00010809B

Procediment: Subvencions atorgades per l'Ajuntament en concurrència competitiva

COMERÇ (LSD) 

Decret de Batlia

Decret valoració al·legacions subvencions 2020-2021 a empreses del municipi 
de Marratxí  destinades a protegir l’activitat econòmica local de l’impacte 
econòmic de la COVID19

 

1. 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.

2. Per Decret de la Regidora de Comerç de data 09/05/2022 es van atorgar diverses 
subvencions dins la convocatòria esmentada, alhora que es donava tràmit 
d’audiència a aquelles persones sol·licitants que se les havia denegat 
provisionalment. 

Aquest Decret resolia parcialment la convocatòria, sense prejutjar el sentit de la 
resolució de la resta d’expedients pendents.

3. Dins del termini esmentat anteriorment s’han presentat les al·legacions següents:

72 CAL SECRETARI VELL S.L B57804189
111 FERNANDEZ*MOURELO,BARTOLOME *****380R
116 PICORNELL*ESCALAS,MARIA JESUS *****043C

4. Vista l’Acta de la Comissió de valoració de subvencions de data 17/06/2022, que 
eleva a l’Alcaldia una proposta de resolució de les al·legacions presentades.

5. 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 
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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. S’eleva a la Comissió de Valoració la proposta d’atorgament de subvencions als 
sol·licitants que es detallen a la taula següent, pels motius que figuren a l’acta de la 
comissió de valoració de data 17/06/2022,

72 CAL SECRETARI VELL S.L B57804189 2000€
111 FERNANDEZ*MOURELO,BARTOLOME *****380R 1000€
116 PICORNELL*ESCALAS,MARIA JESUS *****043C 1.000€

2. 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.

                 

_________________________________________________________________________ 
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: 14160025422427230734

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Jerònima Sans Amengual

Marratxí, 22 de juny del 2022

La Regidora,
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