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RESOLUCIÓ

Atès allò que es preveu a les Bases Reguladores de les Subvencions Municipals per al Pla de Foment
de Rehabilitació de Façanes en l'àmbit del Conjunt Històric i immobles inclosos al catàleg municipal de la
Ciutat d'Alcúdia de l'any 2021, aprovades per el Ple de l’Ajuntament el dia 06 d’abril de 2021 i publicades
al BOIB núm. 50 de dia 15 d’abril de 2021 i donada d’alta a la base de Dades estatal de subvencions
BDNS amb el codi 557864.
Vistes totes les sol·licituds d’inclusió al Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en l'àmbit del
Conjunt Històric i immobles inclosos al catàleg municipal de la Ciutat d'Alcúdia de l'any 2021,
presentades en temps i forma següents:
18/11/2021 SECRETARI/ÀRIA

-

Sol·licitud presentada per Maria del Mar Capó Bibiloni, consistent en la rehabilitació de
façana de l’immoble emplaçat al Carrer Roca, 56, d’Alcúdia (expedient EE 2020/3456).

-

Sol·licitud presentada per Josep Vich Serra, consistent en la rehabilitació i consolidació de la
paret de marge de tancament de l’immoble emplaçat al Polígon 1, parcel·la 42, d’Alcúdia
(expedient EE 2021/3567).

Vists els informes tècnics redactats per l’arquitecta tècnica de l'àrea de Patrimoni on s’informa
favorablement les dues sol·licituds i es proposa la seva inclusió al Pla de Foment de Rehabilitació de
Joan Seguí Serra
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Façanes en l'àmbit del Conjunt Històric i immobles inclosos al catàleg municipal de la Ciutat d'Alcúdia de
l'any 2021, amb els imports subvencionables següents:
-

Subvenció per l’immoble emplaçat al Carrer Roca, 56, d’Alcúdia, del promotor Maria del Mar
Capó Bibiloni, amb un import de 3.828,98 €.

-

Subvenció per l’immoble emplaçat al Polígon 1, parcel·la 42, d’Alcúdia, del promotor Josep

18/11/2021 BATLE/SSA

Vich Serra, amb un import de 3.612,00 €.
Vist l’informe d’avaluació favorable expedit en data 22 de octubre de 2021 per l’òrgan col·legiat, en quant
a la valoració de les sol·licituds per a la seva inclusió al Pla, d’acord amb l’article 24.4 de la Llei General
de Subvencions. I que aquest informe indica que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris
per accedir a les subvencions, d’acord amb la informació de la qual disposa.
Vist que els beneficiaris no són deutors per cap concepte de l’Ajuntament, acreditat per ells amb un

Bàrbara Rebassa Bisbal
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certificat aportat junt a la resta de documentació.
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Vist que en data 25 d’octubre de 2021 l’òrgan instructor ha formulat la Proposta de Resolució d’Inclusió
al Pla de Subvencions, que s’ha notificat a tots els interessats i que no s’ha presentat cap al·legació en
el termini previst.
Vist l’informe de fiscalització prèvia del compromís de despesa de la fase D, signat en data 17 de
novembre de 2021 pel departament d’intervenció, i que té resultat favorable amb observacions.
Aquesta batllia, de conformitat a les bases que regeixen aquesta convocatòria, RESOL:
Primer.- Incloure en el Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en l’àmbit del Conjunt Històric i
immobles inclosos al catàleg municipal de la Ciutat d'Alcúdia de l'any 2021 les obres indicades a
continuació:
18/11/2021 SECRETARI/ÀRIA

Sol·licitant

Emplaçament de l’immoble

Import subvencionable

Maria del Mar Capó Bibiloni

Carrer Roca, 56, Alcúdia

3.828,98 €

Josep Vich Serra

Polígon 1, parcel·la 42, Alcúdia

3.612,00 €
7.440,98 €

Segon.- L’import màxim de la subvenció de cada sol·licitud inclosa podrà ser l’import subvencionable

Joan Seguí Serra
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indicat al punt primer, sempre que l’interessat doni compliment al disposat a tot el que indiquen les
Bases aprovades i publicades al BOIB núm. 50 de dia 15 d’abril de 2021 i a la Convocatòria publicada al
BOIB núm. 56 de dia 29 d’abril de 2021.
Tercer.- Tal com s’indica al punt 2 de la base quinzena de les Bases aprovades i publicades al BOIB
núm. 50 de dia 15 d’abril de 2021, la tramitació de les sol·licituds d’ajust econòmics estaran vinculades a
la tramitació dels corresponents expedients d’atorgament de llicència d’obres o títol habilitant, de tal
manera que la no acceptació de la llicència d’obres o la ineficàcia del títol habilitant suposarà la no

Bàrbara Rebassa Bisbal
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18/11/2021 BATLE/SSA

acceptació de la sol·licitud de concessió dels ajuts.
Quart.- Traslladar la present resolució als promotors interessats.
Alcúdia, en data de la signatura
LA BATLESSA

EL SECRETARI

Sgt. Bàrbara Rebassa Bisbal

Sgt. Joan Seguí Serra
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