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Referència: 2021/00000106G

Procediment: Actes de Junta de Govern Local/ Junta de Govern Local març

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 03/21
Caràcter: Ordinària
Data: 30 de març de 2021
Horari: de 19:30 hores a 19:40 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Paula Baltasar Cózar, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Cristina Alonso Pujadas
- Aina Amengual Marí
- Irene García Sureda
- Josep Ramis Salamanca
- Andrés Campuzano García

Ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (23-02-2021)
Economia i Especial de Comptes (Contractació)
2. Expedients de devolució de fiança (Exp. 2018/3330W, 2018/11531D, 2021/2234H-1 
i      2021/2234H-2))
Drets Socials (Cultura):
3. Denominació de camí al nucli rural de Can Sionet.
Drets Socials (Esports):
4. Subvenció directa per a l’esdeveniment International Padel Experience Mallorca 2020
Precs i preguntes

Aquesta sessió de la Junta de Govern Local es du a terme en compliment de l'article 46.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la modificació 
introduïda per la Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Desenvolupament de la sessió:

1. Acta anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 23-02-2021, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.
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ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES (ÀREA CONTRACTACIÓ)

2.1 Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte del servei de 
participació ciutadana denominat “Aprenem a participar”

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació al contracte signat 
amb la senyora Neus Lliteras Reche, en representació de l’empresa Gest Ambiental i 
turisme, SL pel contracte consistent en la realització del servei de participació ciutadana 
denominat: “Aprenem a participar”, per l'import total de 948,80 €.

Resultant que s’han complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l'esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l'Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acorda delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda per la senyora Neus Lliteras 
Reche, en representació de l’empresa Gest Ambiental i turisme, SL; en garantia de les 
obligacions derivades del contracte consistent en la realització del servei de participació 
ciutadana denominat: “Aprenem a participar”, per l'import total de 948,80 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per a coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de març de 2021 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.2. Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte de subministres per a 
la renovació de l’equipament informàtic i llicències del CPD de l’Ajuntament

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació al contracte signat 
amb el senyor Josep Lluis Rus Santoyo, en representació de l’empresa Punt Informàtic i 
Creatiu, S.L. pel contracte consistent en la renovació de l’equipament informàtic i llicències 
del CPD de l’Ajuntament, per l'import total de 4.310 €.

Resultant que s’han complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l'esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.
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Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l'Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acorda delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Josep Lluis Rus 
Santoyo, en representació de l’empresa Punt Informàtic i Creatiu, S.L; en garantia de les 
obligacions derivades del contracte consistent en la renovació de l’equipament informàtic i 
llicències del CPD de l’Ajuntament, per l'import total de 4.310 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per a coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de març de 2021 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.3. Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte per a la gestió de la 
piscina municipal de Pla de Na Tesa amb explotació del bar

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació al contracte signat 
amb el senyor José Zanoguera Ribas, en representació de l’empresa Siurell Blanc, S.L.U pel 
contracte consistent en la gestió de la piscina municipal de Pla de Na Tesa amb explotació 
del bar, per l'import total de 856,42 €.

Resultant que s’han complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l'esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l'Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acorda delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor José Zanoguera 
Ribas, en representació de l’empresa Siurell Blanc, S.L.U; en garantia de les obligacions 
derivades del contracte consistent en la gestió de la piscina municipal de Pla de Na Tesa 
amb explotació del bar, per l'import total de 856,42 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.
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3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per a coneixement del 
mateix i als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de març de 2021 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.4. Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte per a la gestió de la 
piscina municipal de Sa Cabana amb explotació del bar

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació al contracte signat 
amb el senyor José Zanoguera Ribas, en representació de l’empresa Siurell Blanc, S.L.U pel 
contracte consistent en la gestió de la piscina municipal de Sa Cabana amb explotació del 
bar, per l'import total de 856,42 €.

Resultant que s’han complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l'esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l'Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acorda delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor José Zanoguera 
Ribas, en representació de l’empresa Siurell Blanc, S.L.U; en garantia de les obligacions 
derivades del contracte consistent en la gestió de la piscina municipal de Sa Cabana amb 
explotació del bar, per l'import total de 856,42 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per a coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de març de 2021 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

DRETS SOCIALS (ÀREA CULTURA)

3. Denominació de camí al nucli rural de Can Sionet.

Atès que des de la regidoria de Cultura es tramita la denominació de noms a carrers i vials 
del terme municipal que fins ara no en tenien, o que es canvien per altres denominacions 
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amb l'objectiu de normalitzar i/o recuperar tant la toponímia tradicional com els nostres 
valors culturals, amb la intenció que els noms tinguin coherència amb el seu entorn i 
estiguin plenament arrelats en el nostre municipi.

Atès que a l’hora de denominar i de normalitzar els noms de carrer del municipi de Marratxí 
es té en compte la utilització de noms de zones del terme, per tal de donar a tota la seva 
barriada una homogeneïtat de noms i facilitar la tasca de les empreses de serveis i 
d’organismes oficials, entre d’altres.

Atès que l’Administració Local és la que té atribuïda la competència en aquesta matèria 
conforme l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial aprovat per Reial 
Decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, 
el qual cita textualment:

“Artículo 75. 1. Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación 
de las vías públicas, y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las 
Administraciones públicas interesadas. Deberán también mantener la correspondiente 
cartografía o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales con la 
cartografía elaborada por la Administración competente.”

Atès que en data 23 de gener de 2019 el Sr. Miquel Calafell Frau (que acredita la seva 
condició d’interessat) presenta davant el registre de l’Ajuntament instància (RE 2019001192) 
en el sentit de sol·licitar “dotació de números de policia i nom de carrer”.

Atès que en data 13 de febrer de 2019 l’Arquitecta Coordinadorda de l’Àrea d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Marratxí ha emès informe al respecte, el contingut del qual és el 
següent: “Vista la sol·licitud del Sr. Calafell, i analitzada la documentació obrant en aquest 
Negociat sobre els camins existents, s’ observa que en altres ocasions i a petició dels 
interessats s’ha donat nom a diversos camins. En aquest cas, es tracta d’un camí que 
comunica el camí de Sa Fita amb el Carrer de Can Sionet. Una part està numerat amb el 
camí de Sa fita el que pot provocar confusió.

En opinió de la tècnica que subscriu, en els casos de sòl rústic no s’hauria de denominar 
“carrer” si no “camí”.

Procedeix sol·licitar informe jurídic, i en el cas de que sigui favorable a la petició, proseguir 
amb el procediment”

Atès que en data 14 de febrer de 2019 el TAG de l’Àrea d’Urbanisme emet informe jurídic 
sobre el particular, amb el següent contingut:

“INFORME JURIDIC RELATIU A LA POSSIBILITAT QUE L’AJUNTAMENT APROVI LA 
DENOMINACIO OFICIAL DE CAMINS A SOL RUSTIC, AMB NUMERACIO DE 
PARCEL·LES.
Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de 
referència, informant-se el següent:
La Coordinadora de l’Àrea d’Urbanisme demana informe sobre si resulta possible accedir 
a la petició d’un particular per a la identificació d’un camí i la numeració de parcel·les a sòl 
rústic. En relació a aquesta qüestió, consta que en data 8 de juny de 2012 es va emetre el 
següent informe jurídic:
“(…)
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L’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, 
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons redacció donada pel RD 2612/1996, 
estableix l’obligació per als Ajuntaments de mantenir actualitzada la nomenclatura i 
rotulació de les vies públiques.
Per altra banda, i en relació als carrers i/o camins privats o que no han estat objecte de 
cessió formal a l’Ajuntament, però que són d’ús públic, el Tribunal Suprem, a la 
seva sentència de 17 de febrero de 1986 indica:
“... Sin que la falta de formalización constituya obstáculo alguno a su uso como paso 
público de tránsito desde y hacia lugares distintos a la propia urbanización y, aunque así no 
fuese y se aceptase la tesis del apelante de la propiedad privada de los referidos viales, 
tampoco podría reconocerse el derecho que reclama puesto que también las calles 
particulares están sometidas a las facultades de policía municipal de ordenación del tráfico 
y, en su virtud, no es dable desconocer la potestad del Ayuntamiento para mantener a 
través de ellas un libre uso público...”.
Dins d’aquestes facultats de policia es trobaria la de retolació i numeració de carrers (veure 
Consulta Ref. 1260/2003, El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados).
L’existència de camins a sòl rústic oberts al públic amb un important nombre de població 
i els problemes que origina la manca d’una denominació i retolació d’aquests camins, 
junt amb les competències i facultats de policia municipals abans descrites, fan possible i, 
fins i tot, convenient, que l’Ajuntament realitzi aquesta denominació de camins i retolació de 
parcel·les.
Aquesta actuació en cap cas du implícit un reconeixement en termes de legalitat 
urbanística, atès que es tracta de qüestions distintes. En efecte, l’existència d’un camí d’ús 
públic faculta a l’Ajuntament per a dur a terme les mesures de policia oportunes, però no 
suposa la regularització urbanística de la zona ni de les edificacions existents, sotmesa al 
compliment de la normativa urbanística d’aplicació.
En conseqüència, s’informa favorablement que l’Ajuntament dugui a terme la denominació 
dels camins rurals oberts a l’ús públic i la seva numeració dins les seves competències i als 
efectes d’evitar els problemes descrits a l’informe del Zelador municipal”.
Les consideracions de fet i de Dret assenyalades a l’informe jurídic abans transcrit serien 
igualment aplicables a data d’avui, raó per la que es reitera la conformitat amb la petició 
d’identificació dels camins i numeració de parcel·les a sòl rústic en els termes exposats.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més 
fonamentat en Dret.”

Atès que en data 27 de febrer de 2020 el Sr. Miquel Calafell Frau, juntament amb altres 
interessats, presenta instància a les oficines municipals (RE 2020002838) mitjançant la que 
se sol·licita que passi a denominar-se com a Camí Vell de Son Frau un camí que dona accés 
a la urbanització de Cas Teixidor. S’adjunten plànols.

Atès que per part de l’Àrea de Cultura s’han dut a terme diverses actuacions per esbrinar 
les denominacions de la zona. Entre elles una feina de camp amb recerca de fonts orals i 
també de recerca documental. Fruit d’aquesta tasca es deixa constància que antigament hi 
havia una possessió amb el nom de Cas Teixidor Vell que en el seu perímetre llinda amb 
aquest camí. Endemés hi ha instal·lat un indicador amb el rètol “Camino particular C’as 
Teixidor Vell”, col·locat a instàncies de l’Ajuntament de Marratxí. Per una altra part 
l’existència d’unes cases amb el rètol de “Cas Teixidor Nou” és una prova més de l’existència 
de Cas Teixidor Vell.
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Atès que en nomenclàtor de vials de Marratxí hi ha el de Carrer de Son Frau a Es Pont 
d’Inca Nou, i en cas d’acceptar la proposta de denominar la via que es tracta a la present 
proposta podria donar lloc a confusió.

Atès que conforme amb l’anteriorment exposat es considera oportú per part d’aquesta 
regidoria proposar el nom de “Camí de Cas Teixidor Vell” a dit vial.

Atès que la denominació de carrers és competència de l'Ajuntament Ple i que va ésser 
delegada a la Comissió de Govern per acord plenari amb data 8-10-91 i per acord plenari de 
27 de gener de 2004 es ratificaren les delegacions d’aquesta a la Junta de Govern Local.

Aquesta regidoria de Cultura es complau a elevar a la Comissió Informativa de Drets Socials 
la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- Aprovar el següent nom de camí: “Camí de Cas Teixidor Vell”, al vial que consta en el 
plànol adjunt, a la zona de Can Sionet, del municipi de Marratxí.

2.- Comunicar aquest acord a l'àrea de padró d'habitants de l'Ajuntament, a l'Àrea 
d'Urbanisme, a la Policia Local de Marratxí, a la Guàrdia Civil, a Correus, a telefònica, a 
ENDESA, als centres de salut del municipi de Marratxí, a la gerència Territorial de Cadastre, 
a Marratxí XXI, a l’Àrea de Comunicació, a Google Espanya i a totes les altres entitats 
interessades i/o afectades.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 25 de març de 2021 abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat aprovar els acords esmentats.

DRETS SOCIALS (ÀREA ESPORTS)

4. Subvenció directa per a l’esdeveniment International Padel Experience Mallorca 2020

Atès que en data 02/12/2020 el Sr. Jaime Marqués Maroto, en representació de Open 
Marratxí S.L. ha sol·licitat col·laboració econòmica d’aquest Ajuntament per a l’adquisició de 
material esportiu per als guanyadors i participants del torneig “International Padel 
Experience Mallorca 2020” que va tenir lloc els dies 28, 29 i 30 d’agost de 2020 a les 
instal·lacions del Padel Marratxí.

Atès que l’Ajuntament de Marratxí, atenent al caire esportiu que té l’activitat descrita, 
s’erigeix per promoure l’esdeveniment com a col·laborador segons l’article 25.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Atès que per tal de donar suport a l’esdeveniment és necessària l’aportació econòmica de 
2.600,00 € sol·licitades per a donar cobertura a la col·laboració que l’Ajuntament 
proporciona mitjançant subvenció directa, que d’acord amb el pressupost, es descriu la 
despesa que s’imputarà a l’aplicació pressupostària de l’exercici 2020 341.00.47900.

Imputació de la despesa   Import

Adquisició de material esportiu 2.600,00 €
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Vist que la subvenció figura a l’Annex de subvencions nominatives del vigent Pressupost 
de 2021.

Vista la Memòria justificativa del caràcter singular de la subvenció a atorgar per 
procediment de concessió directa, de data 24/02/21.

Vist el certificat d’existència de crèdit de data 19 de març de 2021 de l’àrea d’Intervenció.

Vist el text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i l’Open Marratxí 
S.L. per a la concessió d’una subvenció directa per a l’adquisició de material esportiu per 
als guanyadors i participants del torneig “International Padel Experience Mallorca 2020” 
que va tenir lloc els dies 28, 29 i 30 d’agost de 2020 a les instal·lacions del Padel 
Marratxí, el qual es transcriu:

“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i l’entitat Palma Pàdel S.L., 
per a la concessió d’una subvenció directa per a l’esdeveniment International Padel 
Experience Mallorca 2020

PARTS

Miquel Cabot Rodríguez, batle de l’Ajuntament de Marratxí, NIF P0703600G, i adreça al 
Camí de n’Olesa, núm. 66 de Marratxí.

Jaime Marqués Maroto, amb DNI 430008281Y, representant d’Open Marratxí S.L., amb 
NIF B57572513 i adreça al carrer Verònica, s/núm. de Marratxí.

ANTECEDENTS
L’entitat Open Marratxí S.L. (en endavant “l’entitat”) és una entitat amb ànim de lucre que 
en data 02/12/20 ha sol·licitat col·laboració econòmica d’aquest Ajuntament per a 
l’organització del torneig internacional de pàdel “Internacional Padel Experience”, que va 
tenir lloc a les seves instal·lacions, del 28 al 30 d’agost.

L’Ajuntament de Marratxí té la voluntat expressa de col·laborar amb l’entitat amb la finalitat 
de donar suport amb la subvenció sol·licitada per a l’activitat esportiva que aquesta du a 
terme amb motiu de l’esdeveniment esmentat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
conveni, d’acord amb les següents:

CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni.
L’objecte del conveni és establir el règim regulador dels drets i obligacions derivats de la 
concessió de l’ajut atorgat a l’entitat, les despeses del qual s’hagin sol·licitat i acceptat per 
l’Ajuntament per l’esdeveniment que es va dur a terme els dies 28, 29 i 30 d’agost.

Segona.- Despeses subvencionables
L’Ajuntament de Marratxí concedeix a l’entitat Open Marratxí, S.L. una subvenció directa, 
d’acord amb l’article 22.2.c de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de subvencions 
article 2.c de la vigent Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Marratxí i base 
15a de les d’execució del vigent Pressupost per a l’exercici 2021, l’ajuda consisteix en 
2.600,00 € que es relacionen en el següent quadrant de despeses:
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Despesa de la subvenció directa        Import
Subvenció directa                        2.600,00 €

Les despeses subvencionables són el material esportiu per als participants i els 
guanyadors de l’esdeveniment que es va dur a terme i que responguin a la naturalesa de 
l’esdeveniment subvencionat. Les despeses subvencionables són raonables i compleixen 
els requisits, els principis de bona gestió financera i en especial, de rendibilitat i eficàcia de 
costs.

Tercera.- Obligacions de l’entitat beneficiària L’entitat es compromet a:
1. Complir l’objectiu, executar l’esdeveniment, realitzar l’activitat o adoptar el comportament 

que fonamenta la concessió de la subvenció.
2. Presentar la corresponent justificació de despeses de l’activitat subvencionada i a 

acreditar abans de l’ordenació de pagament que estan al corrent de les seves obligacions 
fiscals amb l’Ajuntament.

3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l’Ajuntament 
de Marratxí, col·laborar i facilitar tota la documentació que requereixi en l’exercici de les 
funcions de control

Quarta.- Justificació i pagament
La corresponent justificació haurà de ser presentada en un termini màxim de cinc dies hàbils  
des de la signatura del conveni amb factures originals, amb una declaració de les activitats 
realitzades on consti un desglossament de les despeses realitzades. Considerant 
admissibles la presentació dels estats comptables i de les subvencions rebudes per al 
mateix fi.

Dins del termini de justificació de la subvenció concedida abans de la finalització indicada, 
l’entitat beneficiària haurà d’aportar la documentació següent:

1. Memòria de l’activitat subvencionada, indicant l’objecte de l’entitat organitzadora, 
acreditació de l’interès públic i esportiu de l’esdeveniment amb la seva repercussió al 
municipi, i el desglossament de les activitats amb el detall de la data i horaris.

2. Relació justificada de despeses de les activitats realitzades amb l’aportació de factures o 
altres documents de valor probatori originals o fotocòpies compulsades, que acreditin que 
la inversió s’ha realitzat i s’ha destinat als fins als quals s’ha concedit la subvenció.

3. Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, amb 
la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de Marratxí (es pot fer Declaració Jurada per 
Ajuntament).

Si la justificació i obligacions de la subvenció no compleixen els requisits que abans 
s’indiquen, es requerirà a l’entitat perquè, dins el termini de tres dies hàbils, esmeni la 
mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que si no ho fa, es procedirà a 
la tramitació de l’expedient de reintegrament de l’import percebut d’aquesta subvenció 
directa.

Per tot el que no es disposi expressament en el text del conveni serà d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i l’article 88.2 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406445136073624 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars. 
Per l’Ajuntament de Marratxí Per Open Marratxí S.L.“

Aquesta Regidoria d’Esports eleva a la Comissió Informativa d’Esports la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Atorgar la subvenció directa per import de 2.600,00 € i aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i l’entitat Open Marratxí S.L., condicionat al 
compliment de les obligacions i justificacions que estableix el conveni, per a l’adquisició 
de material esportiu per als guanyadors i participants del torneig “International Padel 
Experience Mallorca 2020” que va tenir lloc els dies 28, 29 i 30 d’agost de 2020 a les 
instal·lacions del Pàdel Marratxí.

2. Elevar a la Junta de Govern Local aquesta proposta per a que segueixi les tramitacions 
oportunes, atès que l’import de la subvenció supera els 2.000,00 €, i correspon a la Junta  
de Govern Local la seva resolució.

3. Comunicar a l’entitat Open Marratxí S.L. que ha de fer constar explícitament a la 
publicitat o als documents d’informació (cartells, díptics, revistes, fullets, etc) la 
col·laboració de l’Ajuntament de Marratxí.

4. Notificar el present acord a l’Àrea d’Esports, a l’Àrea d’Intervenció i a l’interessat.

5. Prosseguir amb la tramitació de l’expedient.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 25 de març de 2021 abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat aprovar els acords esmentats.

I no havent mes assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta.

Paula Baltasar Cózar

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 14 d'abril del 2021

El Batle,
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