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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT D'ARTÀ

44042 Correcció d’error material a les bases reguladores i la convocatòria, per procediment de concurrència
competitiva, de subvencions destinades a empreses del municipi d’Artà per protegir l’activitat
econòmica local de l’impacte econòmic de la Covid-19

La Junta de Govern Local, a la sessió de 11 de març de 2021, adoptà l'acord que, copiat literalment, diu:

<<Exp. 2021/1036. Proposta de correcció d'error material en l'expedient 2021/1036, d'aprovació de les bases reguladores i la
convocatòria, per procediment de concurrència competitiva, de subvencions destinades a empreses del municipi d'Artà per protegir
l'activitat econòmica local de l'impacte econòmic de la Covid-19

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Artà, en sessió de 25 de febrer de 2021, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria, per
procediment de concurrència competitiva, de subvencions destinades a empreses del municipi d'Artà per protegir l'activitat econòmica local
de l'impacte econòmic de la Covid-19.

Atès que s'ha detectat un error material en la manca d'alguns epígrafs d'IAE que es poden acollir a la convocatòria de subvencions  i d'acord
amb el que estableix l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques;

Els reunits acorden, per unanimitat:

 Acordar la rectificació de l'error material detectat en l'apartat 2 de les bases reguladores de la subvenció referit a les  PersonesPrimer.-
beneficiàries, de manera que dins els epígrafs d'IAE que s'hi estableixen s'han d'incloure, a més dels que ja hi figuren, els següents:

419.2 - Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes.

967.1 - Instal·lacions esportives

967.2 - Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport

967.3 - Lloguer d'articles per a esport en instal·lacions esportives

968.2 - Organització d'espectacles esportius en instal·lacions que no siguin de la titularitat dels organitzadors

971.1 - Tint, neteja en sec, rentat i planxat de roba feta i de peces i articles de la llar usats.

 Modificar l'apartat 5.1 de les bases de manera que, allà on diu:Segon.-

5.1. El període subvencionable és el comprès entre el 14 de març de 2020 (declaració de l'estat d'alarma) i el 30 de març de 2021.

Ha de dir:

5.1. El període subvencionable és el comprès entre el 14 de març de 2020 (declaració de l'estat d'alarma) i el 15 d'abril de 2021.

 Modificar l'apartat 6.1 de les bases de manera que, allà on diu:Tercer.-

6.1. El termini per presentar sol·licituds comença a partir del dia següent de la finalització dels 7 dies d'exposició pública i finalitza el 30 de
març de 2021. Atesa l'especificitat de la subvenció, s'opta per aprovar conjuntament les bases i la convocatòria.

Ha de dir:

6.1. El termini per presentar sol·licituds comença a partir del dia següent de la finalització dels 7 dies d'exposició pública i finalitza el 15
d'abril de 2021. Atesa l'especificitat de la subvenció, s'opta per aprovar conjuntament les bases i la convocatòria.

 Publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.>>Quart.-

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament un recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que
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l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament un recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la
recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt
expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l'article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Així mateix, es pot interposar reclamació davant la Comissió prevista en el Decret 24/2016 de 29 d'abril, de creació i d'atribucions de
competències a la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública (BOIB núm. 54, de 30 d'abril de
2016), en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 24 i la disposició addicional quarta de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas de discrepància amb la versió catalana i la versió castellana preval la versió catalana.

 

Artà, 11 de març de 2021

L'alcalde
Manuel Galán Masanet
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