AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 / fax 971163007
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

DECRET
Vist el decret de 25 de novembre passat pel qual es resol definitivament la convocatòria
per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’adquisició de material per a l’adopció de
mesures preventives contra la propagació de la Covid-19 a l’àmbit del comerç
minorista, de serveis i de restauració aprovada per decret de batlia de data 29 de juny de
2020, publicada al BOIB núm. 116 de data 30 de juny de 2020 i interpretada per
resolució de batlia del passat dia 31 d’agost; vists els punts 2) i 6) de la part dispositiva
de la resolució on es determina l’import total de les ajudes i la quantitat que s’ha
d’alliberar atès que no se’n ha disposat; vist que s’ha detectat un error material en la
transcripció dels esmentats imports, tant l’import disposat com l’alliberat, i vist que
l’article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, permet la correcció d’errors materials.
DISPÒS:
1. Rectificar l’import disposat de la convocatòria que apareix tant al punt 2) com al 6)
de la resolució:
- allà on diu: “vint-i-tres mil tres-cents trenta-sis euros amb cinquanta-un cèntims
(23.336,51 €)”.
- ha de dir: “vint-i-tres mil vuit-cents trenta-sis euros amb cinquanta-un cèntims
(23.836,51 €)”.
2. Rectificar l’import alliberat de la convocatòria que apareix al punt 6) de la resolució:
- allà on diu: “cent vint-i-sis mil sis-cents seixanta-tres euros amb quaranta-nou cèntims
(126.663,49 €)”.
- ha de dir: ”cent vint-i-sis mil cent seixanta-tres euros amb quaranta-nou cèntims
(126.163,49 €)”.
3. Publicar aquesta resolució a la pàgina web i al tauló d’anuncis.
Santanyí, 1 de desembre de 2020
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