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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DES MERCADAL

265752

Extracte de la Resolució de Batlia núm. 649 de dia 23 de juny de 2021, per la qual s’aproven la
convocatòria i les bases dels ajuts per a la renovació de barreres en camins públics amb barreres
d’ullastre al terme municipal des Mercadal

BDNS (Identif.): 571717
De conformitat amb allò previst 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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/571717):
Primer. Beneficiaris:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/86/1092032

1. Els sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de reunir els següents requisits:
Disposar d'una portalada oberta en un camí rural de titularitat municipal des Mercadal on es renovarà o posarà de nou una barrera
El tancament de la portalada actualment no ha de disposar d'una barrera d'ullastre del país o aquesta s'ha de trobar en mal estat.
La barrera es col·locarà amb escassa a dalt i polliguera a baix i ganxo a una de les barreres.
A les portalades d'una amplària superior als 170 cm. s'han d'instal·lar obligatòriament dues barreres.
Els tancaments a instal·lar seran les típiques barreres d'ullastre menorquines. Si són dobles tindran una armella de ferro i barra
d'ullastre travessera transversal. Si l'amplada de la portalada és superior als 300 cm. també s'hi col·locarà una barra vertical (estirant)
amb perns.
En cada sol·licitud es poden demanar ajuts per totes les barreres de l'explotació que compleixin amb els requisits exigits en la
convocatòria.
No incórrer en cap dels supòsits de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS).
No estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d'Associació, així com en l'article 30.4. de la mateixa.
Segon. Finalitat:
Donar suport a les explotacions agràries, hortals o terrenys que renovin les barreres ubicades a camins rurals de titularitat municipal des
Mercadal, com ara els de Tramuntana, des Martinells, d'en Kane, de Calòritx, de Lanzell, de sa Cucanya, o de l'Arpa etc.., segons les bases
reguladores incloses en la base 16ena de les Bases d'Execució del pressupost del 2021 aprovat inicialment pel Ple de dia 18 de desembre de
2020 i publicat definitivament al BOIB núm. 8 de 19 de gener del 2021.
Tercer. Bases reguladores:
Les bases de la convocatòria i l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament
des Mercadal de dia 11 d'octubre de 2005 i publicada l'aprovació definitiva i el text íntegre en el BOIB núm. 189, de 17 de desembre de
2005.
Quart. Import:
La subvenció suposarà un màxim del 70% del cost de l'actuació (IVA exclòs), amb els següents imports màxims:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barreres de portalada fins a 170 cm: 105 euros
Barreres de portalada d'entre 171 cm i 250 cm: 180 euros
Barreres de portalada d'entre 251 cm i 300 cm: 225 euros
Barreres de portalada d'entre 301 cm i 350 cm: 275 euros
Barreres de portalada d'entre 351 cm i 400 cm: 315 euros
Barreres de portalada més de 400 cm: 360 euros.

Si les peticions esgoten l'import disponible, s'atendran segons l'ordre del registre d'entrada del darrer document lliurat fins que la
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documentació estigui completa.
Els ajuts concedits seran atesos amb càrrec a l'aplicació pressupostària 90.414.77000 del Pressupost General de 2021, amb un import màxim
conjunt de 6.000,00 euros.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:
Fins al dia 30 de juliol de 2021.

Es Mercadal, 24 de juny de 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/86/1092032

El batle
Francesc Ametller Pons
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