
 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::        REGIDORIA D’EDUCACIÓ   Codi orgànic 

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  21038  

AAssssuummppttee::  
Ampliació del termini de la justificació de la subvenció 
de Memòria Històrica 

 

 
Per acord de Junta de Govern de data de 21 de juliol del 2021 (BOIB  núm. 104 de  5 d’agost ) es 
va aprovar la convocatòria pública  relatives a la memòria històrica amb l’objecte de promoure la 
realització de publicacions, documentals i projectes tan escrits com audiovisuals centrades en 
l’estudi i la difusió de temàtiques relacionades amb la memòria històrica de la ciutat que es 
considerin d’utilitat pública o social i d’interès general, que redundin en benefici dels ciutadans. 
 
En la base 12 de la convocatòria s’estableix la data de presentació de la justificació de la subvenció 
abans d’15 d’octubre del 2021. 
 
L’article 70 del RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/20013 general 
de subvencions , indica que es pot ampliar el termini establert per a la presentació de la justificació, 
que no excedeixi de la meitat del mateix i sempre que no es perjudiquin drets de tercers. 
 
Vist que la resolució provisional es va aprovar en data de 23 de setembre del 2021 i la resolució 
definitiva està pendent d’informe d’intervenció. 
 
Atès que els termini per  a dur a terme tots el tràmits administratius és molt ajustat, es proposa 
prorrogar el termini de justificació de les subvenció fins a 2 de novembre del 2021. 
 
Per això, d’acord amb la Llei Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el RD 
887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/20013 general de subvencions , ,  
l’art.IV.1.d.a.) del Decret de Batlia núm 201913026, de 28 de juny de 2019, d’organització dels 
Serveis Administratius de l’Ajuntament de Palma i publicat al BOIB núm.94 de 11 de juliol de 
2019, i la base 22.1.b) lletra i) l’execució del pressupost municipal per l’any 2021, la cap de 
servei  proposa que s’elevi a Junta de Govern el següent 
 
 

A  C  O  R  D 

 
1r.-  Prorrogar el termini  per a justificar la subvenció corresponent a la convocatòria publica 
relatives a la memòria històrica amb l’objecte de promoure la realització de publicacions, 
documentals i projectes tan escrits com audiovisuals centrades en l’estudi i la difusió de temàtiques 
relacionades amb la memòria històrica de la ciutat que es considerin d’utilitat pública o social i 
d’interès general, que redundin en benefici dels ciutadans aprovada per Junta de Govern de data de 
21 de juliol del 2021 i BOIB  núm. 104 de  5 d’agost, fins a 2 de novembre del 2021, inclòs 
 
2 .- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal per tal de donar-ne difusió als interessats. 
 
 
Palma, 11 d’octubre  de 2021 
 
La cap de servei d’Educació                                      El Regidor d’Educació i Política Lingüística 
 
 
 
Esperanza Vega Terrón                                                   Llorenç Carrió Crespí 
 


		2021-10-11T11:23:10+0200
	VEGA TERRON ESPERANZA - DNI 34068291R


		2021-10-11T11:32:43+0200
	CARRIO CRESPI LLORENÇ - DNI 43116241G




