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D. JUAN CASTAÑER ALEMANY, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ.
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C E R T I F I C: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 7 d'abril de 2021,en el
punt 1 de l’apartat fora de l’ordre del dia, aprovà per unanimitat, el següent acord, prèvia
ratificació de la seva urgència.
FOD 1. Proposta per aprovar la resolució dels recursos de reposició presentats contra
l’acord de la Junta de Govern local de data 21/12/2020 en relació a la convocatòria per a
la concessió de subvencions per al foment de la reactivació econòmica, així com per a
l’adaptació de locals a les condicions higienicosanitàries exigides per la COVID-19.
PRIMER.- En data 17/12/2020 es va aprovar per part de la Comissió de Valoració de les
Subvencions per al foment de la reactivació econòmica, així com per a l'adaptació de locals a
les condicions higienicosanitàries exigides per la COVID-19, la PROPOSTA DE CONCESSIÓ
en relació a les dites subvencions.
SEGON.- En data 21/12/2020, es va aprovar per part de la Junta de Govern Local la
PROPOSTA DE CONCESSIÓ en relació amb la convocatòria per a la concessió, en el municipi
de Calvià i per a l'any 2020, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica, així com
per a l'adaptació de locals a les condicions higienico-sanitàries exigides per la COVID-19.
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TERCER.- En data 23/12/2020 es va publicar el citat acord en la pàgina web i en el tauló
d'anuncis municipal.
Així mateix, es va notificar a tots els interessats en el procediment el citat acord.
QUART.- En data 12/03/2021 va tenir lloc la Comissió de Valoració de les Subvencions per al
foment de la reactivació econòmica, així com per a l'adaptació de locals a les condicions
higienicosanitàries exigides per la COVID-19, la PROPOSTA DE CONCESSIÓ en relació amb
les dites subvencions i es va aprovar elevar a la Junta de Govern Local la PROPOSTA de
resolució de RECURSOS DE REPOSICIÓ presentats contra l'acord de la Junta de Govern
Local de dia 21/12/2020, de conformitat amb el que estableix l'article 10 de les citades Bases
reguladores del procediment.
Considerant adequada i conforme la citada proposta, a l'empara de les atribucions que em van
ser conferides per l'Ajuntament mitjançant resolució de 17/06/2019, es proposa a la Junta de
Govern Local que de conformitat amb el que disposa el Pla estratègic de subvencions de
l'Ajuntament de Calvià, previst en la Secció VII, de les Bases d'execució dels Pressupostos
Generals de l'exercici 2020 i la resta de normativa aplicable, adopti el següent,
ACORD
PRIMER.- APROVAR la PROPOSTA de ESTIMACIÓ de RECURSOS DE REPOSICIÓ
presentats contra l'acord de la Junta de Govern Local de dia 21/12/2020, que s'adjunta com
Annex I a la present.
SEGON.- APROVAR la despesa per quantia de dos mil cent quaranta-un euro amb quarantaset cèntims (2141,47 €), corresponents a la partida pressupostària 603- 43.100-7.700.000, '' Pla
de rehabilitació de Comerç ''.
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TERCER.- APROVAR la PROPOSTA de DESESTIMACIÓ de RECURSOS DE REPOSICIÓ
presentats contra l'acord de la Junta de Govern Local de dia 21/12/2020, que s'adjunta com
Annex II a la present.
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QUART.- NOTIFICAR a les persones interessades, amb indicació dels recursos pertinents.
QUINT.-Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, cal interposar directament
recurs contenciós administratiu, conforme al que s'estableix en els articles 45 i següents de la
Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, davant els
Jutjats contenciosos-administratius de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la present notificació. Tot això sense perjudici de qualsevol altre
recurs o acció que s'estimi pertinent.”
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Y para que así conste y surta los efectos que procedan, -con la salvedad del artículo 206 del
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre- expido la presente de orden y con el visto bueno
del Alcalde, D. Alfonso Rodríguez Badal, en Calvià.
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