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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

8518

Bases de la convocatòria de subvencions per l'ambit rural del municipi de Calvià per l'any 2019

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
L'objecte d'aquesta convocatòria és el foment de l'àmbit rural del municipi de Calvià.
Aquesta convocatòria es regirà per l'establert a les Bases d'Execució del Pressupost General d'aquesta Corporació, i en allò no previst a
aquesta, s'aplicarà supletòriament la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
SEGONA.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:
Durant l'exercici pressupostari 2019, es destina la quantitat de 10000 euros a les subvencions objecte de la present convocatòria, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària següent 2019, 601 41400 2211400 “Producció agrícola, ramadera i mediambiental”.
TERCERA.- DESTINATARIS DE LA CONVOCATORIA:
Aquesta convocatòria està adreçada a:
- Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, relacionades amb l'objecte de la convocatòria.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/120/1041679

No podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones o entitats que es trobin en qualsevol de les situacions que
s'indiquen en l'article 13 Llei 38/2003. En particular cal destacar el fet de no trobar-se al corrent de pagament dels deutes amb l'Ajuntament i
del pagament de les obligacions derivades del reintegrament de subvencions.
QUARTA- PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS:
1.-CRITERIS OBJECTIUS DE VALORACIÓ:
Per valorar les sol·licituds presentades es tindran en compte els següents criteris:
Els propietaris o arrendataris que presentin més d'una finca de superfície inferior a una hectàrea, es contabilitzaran totes juntes i a la
superfície resultant se li aplicarà el corresponent assignació que s'hi ha detallat.
Assignació d'arbres
12 € per arbre fins un màxim de :
120 € per finca de fins a 1 hectàrea
240 € per finca de menys de 10 hectàrees
360 € per finca de més de 10 hectàrees
L'assignació es vora incrementada en un 10% per les finques inscrites al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
2.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ:
2.1.-Sol.licituds
Les sol·licituds de les actuacions a subvencionar s'acompanyaran de la documentació següent:
a.DNI del sol·licitant.
b.Acreditació de l'extensió de terreny a plantar
c.Si escau, acreditació de la inscripció en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
2.2.-Presentació:
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El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació de la present convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauló d'anuncis de la Corporació i en la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià..
Les sol·licituds, juntament amb la documentació que les acompanyi, es presentaran en l'Oficina del Mòn Rural, carrer Major 2, d'Es
Capdellà, de dilluns a divendres i en horari de de nou a catorze hores o en qualsevol de les formes previstes en la llei 39/20015, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Una vegada revisades les sol·licituds es procedirà per part de l'ajuntament de Calvià a l'adquisició dels arbres pel seu posterior repartiment.
En cas de que les sol·licituds superin el muntant pressupostat, es procedirà a un repartiment proporcional del mateix per tal de no desestimar
cap sol·licitud que compleixi amb els requisits d'aquesta convocatòria, de forma que es descomptarà a cada sol·licitant el percentatge superat

Calviá, 29 de juliol de 2019
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El Tte. De Alcalde de Medi Natural i Urbà
Rafel Sedano Porcel
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