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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE PALMA

431820

Mobilitat.- Secció de Transports.- Extracte convocatòria subvencions "ajudes al sector dels galeristes
del terme municipal de Palma per a pal·liar els danys provocats per la Covid 19

BDNS: 583766
Mitjançant acord Decret núm. AJT202117305 de data 13/09/2021, es va aprovar la convocatòria de subvencions línia estratègica "ajudes al
sector dels galeristes del terme municipal de Palma per a pal·liar els danys provocats per la Covid 19", segons la Memòria Justificativa i les
Bases de la Convocatòria del Departament de Mobilitat.
De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es
publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (www.palma.cat) i en la pàgina web de l'Àrea
de Mobilitat Sostenible www.mobipalma.mobi.
Primer. Beneficiaris:
Persones físiques que siguin titulars de llicència de galeres emesa per l'Ajuntament de Palma.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/131/1096908

Segon. Objecte:
Pal·liar les pèrdues produïdes en el sector econòmic de les galeres del terme municipal de Palma a conseqüència de les restriccions aprovades
pel Govern en 2021 per a detenir l'expansió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en el període que comprèn des de 14 de març de
2020 fins a 9 de maig de 2021, així com tots aquells perjudicis provocats per la pandèmia.
Tercer. Bases reguladores:
Per a tot el que no preveuen aquestes Bases és aplicable l'Ordenança Municipal de subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió
de 26 de febrer de 2015 (publicada en el BOIB núm. 35 de 12 de març de 2015).
Quart. Quantia:
Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria s'ha
verificat l'existència de consignació pressupostària en l'aplicació codi 15.43300.4790245 MOBILITAT SUBVENCIÓ AL TRANSPORT DE
LES GALERES, del pressupost general de despeses de l'Ajuntament de Palma del 2021, per un import total de 14.000 € (catorze mil euros),
RC de 2021 ref. 22021009909 i núm. d'operació 220210028167.
La quantia màxima dels imports individuals destinada en la present línia de subvencions, serà el resultat del prorrateig de la quantia total de
14.000 €, d'acord amb el que es preveu en l'article 18 de l'OMS de l'Ajuntament de Palma.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds han de ser presentades en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria de
subvencions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Sisè: Altres dades:
Documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció:
a) Instància de la sol·licitud, que es troba en la pàgina web de l'Àrea de Mobilitat Sostenible www.mobipalma.mobi.
b) Declaració d'IRPF de 2019 i 2020.
c) Declaració responsable de la relació efectiva d'ingressos i despeses generades al llarg del període.
d) Declaració responsable (Annex 1) d'estar al corrent de pagament dels impostos municipals i no estar incurs en cap de les
circumstàncies recollides en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, especialment en el que fa referència al
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compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Palma, la AEAT i la ATIB.
e) Documentació que acrediti la condició de beneficiari en els termes especificats en la base 3 d'aquesta convocatòria.

Palma, 16 de setembre de 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/131/1096908

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible
p.d. Decret de Batlia 201913026 de 28/06/2019
BOIB 94 de 11/07/2019
Francesc Josep Dalmau Fortuny
p.d. Decret de Batlia 201912198 de 17/06/2019
BOIB 85 DE 27/06/2019
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