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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE L’INSTRUCTOR DE LA CONVOCATÒRIA DE 
LES AJUDES ALS NOUS EMPRENEDORS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ PER MINIMITZAR 
L'IMPACTE ECONÒMIC DE LA CRISI SANITÀRIA COVID-19.

Antoni Matas Blanch el regidor de Serveis Socials, Inmigració, Consells de l’infància i l’Adolescència, 
Participació Ciutadana, Comerç, Industria i Mobilitat de l’Ajuntament de Santanyí com a instructor de la 
convocatòria per a la concessió d’ajudes als nous emprenedors del municipi de Santanyí per minimitzar 
l'impacte econòmic de la crisi sanitària COVID-19, publicada al Boib Núm 76 de data 8 de juny de 2021.

ANTECEDENTS

1 El 27 de maig de 2021, a proposta de la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Santanyí, la Batlia va 
aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajudes als nous emprenedors del municipi de 
Santanyí per minimitzar l'impacte econòmic de la crisi sanitària COVID-19. A més, es va nomenar 
com a òrgan instructor a Antoni Matas Blanch, quart tinent de batlessa d'aquest Ajuntament i regidor 
de Serveis Socials, Immigració, Consells de la Infància i l'Adolescència, Participació Ciutadana, 
Comerç, Indústria i Mobilitat.

2 El 8 de juny de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) l’extracte de la 
convocatòria d'aquests ajuts.

3 L’instructor de la convocatòria va encarregar a l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local la revisió 
de les sol·licituds dels ajuts.

4 En data 22 de setembre de 2021 l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local va emetre informe sobre 
la revisió de les sol·licituds dels ajuts.

5 S'han presentat 69 sol·licituds, de les quals 43 presenten tota la documentació requerida i s'ha pogut 
constatar el compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria per ser beneficiari, 14 
sol·licituds presenten deficiències o manca documentació per poder fer una valoració completa i 12 
presenten causes d’exclusió per incompliment dels requisits.

NORMATIVA APLICABLE

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 Reial decret 887/2006, pel la qual s’aprova el reglament de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general 

de subvencions.
 Basses d’execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2021.
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 Bases Generals reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Santanyí, aprovades 
per acord del Ple Extraordinari de data 3 de febrer de 2021.

 Bases de la convocatòria d’ajudes i la convocatòria per a la concessió d’ajudes als nous emprenedors 
del municipi de Santanyí per minimitzar l'impacte econòmic de la crisi sanitària COVID-19.

Per tot això, l’instructor realitza la següent RESOLUCIÓ

1 Aprovar i publicar a la pagina web de l’Ajuntament la relació de sol·licitants que  no compleixen els 
requisits establerts a la convocatòria i per tant, es proposa la seva exclusió.(Llistat 1)

(Llistat 1)

NIF CAUSA D’EXCLUSIÓ

43219501V C

18221174E D

41516649Q D

B16544744 A

B16620791 A

Y1958608B C

14625351L D

18219506X D

X6674937S D

X6971614S B

Y2660625E B

X3504778S B

S’han assenyalat com causes d’exclusió les següents:
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A S'ha constituït l'entitat sol·licitant amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2019, per la qual cosa s'incompleix 
el primer requisit especificat en l'apartat 4 de les bases de la convocatòria.

B S'ha presentat la sol·licitud fora de termini.

C No es considera nou emprenedor ja que reprèn la mateixa activitat que duia a terme com a autònom 
amb anterioritat a l'1 d'octubre de el 2019, per la qual cosa s'incompleix el primer requisit especificat 
en l'apartat 4 de les bases de la convocatòria.

D S'ha donat d'alta com a autònom per dur a terme la seva activitat actual amb anterioritat a l'1 d'octubre 
de 2019, per la qual cosa s'incompleix el primer requisit especificat en l'apartat 4 de les bases de la 
convocatòria.

2 Aprovar i publicar a la pagina web de l’Ajuntament la relació de sol·licitants que d’acord amb la 
convocatòria no han aportat la totalitat de la documentació requerida. (Llistat 2)

(Llistat 2)

NIF DEFICIÈNCIES

41516654K 2

53123326L 4

X9812666S 2

43200663Q 1

43190945G 2

X4291407K 2

37335871V 2, 3

35564299C 2

43029222V 2

78200032D 1, 2
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Y5222954J 3

X9993627N 2

Y5676813J 1

B16670473 4

S’han assenyalat com deficiències les següents:

1 La sol·licitud i declaració responsable (Annex I) no està signat.

2 No presenta el model d'Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social.

3 No tenint el domicili fiscal al municipi de Santanyí, no presenta document que acrediti tenir un centre 
de treball al municipi.

4 No presenta escriptura o contracte de constitució de l'entitat.
5 L'IBAN detallat en la sol·licitud no és vàlid al presentar errors materials

3 Aprovar i publicar a la pagina web de l’Ajuntament, la subvenció a les persones que es relacionen en el 
llistat 3 atès que compleixen els requisits per a ser beneficiaris de la subvenció i per la quantia que 
s’indica. (Llistat 3)

4 Disposar la despesa, corresponent per un import de vuitanta mil euros (80.000 euros)  quedant exhaurit 
el crèdit, amb càrrec a l'aplicació pressupostària RLT 43901 48912 01.

5 Donar per justificada les subvencions atorgades que es relacionen al llistat 3
6 Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament al compte corrent indicat pels sol·licitants.

(Llistat 3)

NIF QUANTIA NIF QUANTIA

X2159074H 2.000,00 € Y4860249H 2.000,00 €

X7626722Z 2.000,00 € 39354491L 2.000,00 €

41515656N 2.000,00 € 43019162P 2.000,00 €

78214460Q 1.000,00 € 44326386G 2.000,00 €

78214461V 1.000,00 € Y6135402M 2.000,00 €
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41517498Z 2.000,00 € Y1994155T 2.000,00 €

Y0194494C 2.000,00 € Y0046489C 2.000,00 €

Y5985178V 2.000,00 € Y1994120B 2.000,00 €

26481841D 2.000,00 € X9641961Q 2.000,00 €

37340976Q 2.000,00 € B16659641 2.000,00 €

Y3736601N 2.000,00 € Y5633223P 2.000,00 €

41621902K 2.000,00 € 52388205R 2.000,00 €

41390142D 1.000,00 € B16659658 2.000,00 €

44326983A 1.000,00 € 37338778A 2.000,00 €

34068913W 1.000,00 € 18226583A 2.000,00 €

78190023M 1.000,00 € X7150937F 2.000,00 €

X1954994V 2.000,00 € 18221778M 2.000,00 €

Y4965066R 2.000,00 € B16654691 2.000,00 €

B16652562 2.000,00 € X3635893F 2.000,00 €

B16663932 2.000,00 € Y0568856B 2.000,00 €

B16659278 2.000,00 € Y3994557T 2.000,00 €

B16665648 2.000,00 €

7 Atorgar als interessats un termini de deu dies hàbils per formular al·legacions, des de el següent a la 
publicació de la present resolució, a la pàgina web de l’Ajuntament.

8 Indicar als interessats, que el crèdit destinat a la present convocatòria s’ha exhaurit amb el sol·licitants 
que reuneixen els requisits i han presentat tota la documentació exigida a la convocatòria, els quals es 
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troben relacionats al llistat 3. Per tant, d’acord amb el punt 10 de la convocatòria el fet d’esmenar les 
deficiències en cap cas durà implícit ser beneficiari de la subvenció.

Aquesta resolució s’estima de tràmit i no posa fi a la via administrativa, per la qual cosa, de conformitat amb 
l’article 112 de la  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques no procedeix la interposició de recursos; no obstant això, l’oposició podrà ser al·legada per a la seva 
consideració en la resolució que posi fi al procediment.

El regidor de Comerç, Industria i Mobilitat.

Antoni Matas Blanch
Document signat electrònicament al marge
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