PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUDES ALS TITULARS D’EXPLOTACIONS RAMADERES DE BESTIAR OVÍ I CAPRÍ
ANTECEDENTS
1.- Vist el contingut de les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes als titulars d’explotacions ramaderes de
bestiar oví i caprí, aprovades per resolució de batlia de data 6 d’octubre de 2021 i publicades al BOIB núm. 139 de data 9
de d’octubre de 2021.
2.- Vist que dins el termini màxim previst en el punt 6 de la convocatòria que finalitzava dia 2 de novembre, s’han
presentat un total de trenta-set sol·licituds i el dia 3 es va presentar una sol·licitud.
3.- Vist que totes les sol·licituds presentades dins el termini previst són completes i conformes amb les bases i la
convocatòria.
4.- Vist que la consignació pressupostària prevista a la convocatòria, segons resulta del punt 2 titulat “Finançament”, per
un màxim de 10.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11-41903-47900, és suficient per atendre totes les
sol·licituds presentades, segons l’informe dels serveis jurídics.
5.- Vistes les consideracions anteriors, vist l’informe dels serveis jurídics de 18 de novembre de 2021 i vist el punt 8 de la
convocatòria, l’òrgan instructor ha de dictar la corresponent proposta de resolució, que s’ha de publicar al tauló d’anuncis
de l’Ajuntament i a la pàgina web, per tal que els interessats puguin al·legar el que considerin oportú.
FONAMENTS DE DRET

1.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

3. Bases generals reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Santanyí, aprovades per acord de
Ple extraordinari el 3 de febrer de 2021.

4. Bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes als titulars d’explotacions ramaderes de bestiar oví i caprí,
aprovades per resolució de batlia de data 6 d’octubre de 2021 i publicades al BOIB núm. 139 de data 9 de
d’octubre de 2021.

Propòs a la batlia de l’Ajuntament de Santanyí que dicti una resolució en els termes següents:
1) Excloure la sol·licitud del titular de l’explotació amb CIF E 07 571 375, per no haver-se presentat en el termini previst
per presentar sol·licituds que era de quinze dies hàbils a comptar des del següent a la publicació en el BOIB de l’extracte de
la convocatòria que es va fer el dia 9 d’octubre i que, per tant, finalitzava el dia 2 de novembre.
2) Aprovar una subvenció per a les persones relacionades a l’Annex 1, per la quantia que s’indica.
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3) Disposar la despesa corresponent segons l’Annex I per un import total de 8.874,45 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 11-41903-47900 i reconèixer l’obligació.
4) Alliberar la quantitat de 1.125,45 euros, que és la diferència entre la proposta d’assignació que en total suma 8.874,45
euros i l’import màxim de la convocatòria (10.000 €).
5) Donar per justificades aquestes subvencions, atès que juntament amb la sol·licitud ja s’ha presentat la documentació
acreditativa de la despesa realitzada.
6) Ordenar el pagament que es realitzarà, si escau, mitjançant transferència bancària al compte corrent o llibreta facilitat
pels beneficiaris a aquest efecte.
7) Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra ajuda o subvenció que tengui la mateixa finalitat, però en cap cas
l’import de les ajudes o subvencions rebudes no podrà ser superior a la despesa realitzada per l’adquisició d’aliment.
8) Publicar aquesta proposta de resolució al tauló d’anuncis i a la pàgina web, per tal que els interessat al·leguin el que
considerin oportú en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació. S’entendrà que les persones que no
presenten al·legacions accepten la subvenció en els termes de la proposta de resolució. Per tant, en el cas de no presentar-se
al·legacions, aquesta proposta esdevindrà definitiva
Document signat electrònicament al marge
L’instructor
Mateo Nadal Clar
Regidor d’Agricultura

ANNEX I
Núm.

Nom i llinatges titular

DNI

Import concedit

6024

42.963.849-X

138,45 €

6064

78.192.810-D

78 €

6160

41.367.519-H

46,80 €

6200

42.973.332-V

167,70 €

6230

41.357.469-L

298,35 €

6313

43.013.786-Z

60,45 €
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6387

43.028.115-Z

727,35 €

6425

41.340.251-M

74,10 €

6427

18.221.764-Z

44,85 €

6429

78.214.536-T

536,25 €

6431

41.392.254-M

171,60 €

6461

41.521.446-Y

610,35 €

6477

41.342.974-Z

42,90 €

6512

18.225.911-K

62,40 €

6514

78.189.999-G,

66,30 €

6515

37.340.442-B

107,25 €

6519

78.214.448-G

530,40 €

6520

78.192.362-K

109,20 €

6522

41.390.854-P

42,90 €

6534

78.209.965-Y

54,60 €

6539

78.214.531-H

438,75 €

6548

37.335.620-L

622,05 €

6572

43.024.651-T

64,35 €

6576

41.201.580-R

31,20 €

6579

78.192.785-F

37,05 €

6580

43.019.326-B

62,40 €

6581

41.374.350-H

29,25 €

6582

42.968.810-A

52,65 €

6583

41.340.144-J

87,75 €

6585

18.227.129-C

1043,25 €

6586

41.324.058-G

68,25 €

6589

41.539.866-A

795,60 €

6590

43.006.352-D

454,35 €

6592

41.313.128-E

249,60 €

6939
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78.199.122-L

401,70 €

6639

41.212.723-N

44,85 €

6650

41.522.119-N

421,20 €
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