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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Vallbona de les Monges, en data de la signatura digital

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=153

Ho mana i signa la Sra. Elisabet Riera Bracons, alcaldessa de Vallbona de les Monges, davant
meu la secretària interventora acctal. que en dóna fe.

Codi Segur de Validació

Primer.- Obrir la convocatòria per a l’obtenció d’ajuts per a autònoms i PIMES per a les
persones físiques o jurídiques, treballadors autònoms i empreses fins a 25 treballadors/es amb
motiu de la situació generada per la COVID-19, d’acord amb les bases reguladores aprovades i
publicades en el BOP núm. 249 de data 28.12.2020 i en la web municipal
www.vallbonadelesmonges.cat.
Segon.- El termini de presentació de de les sol·licituds: Des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i fins el dia 30 d’abril de 2021, inclòs,
o fins que s’esgoti la dotació pressupostària prevista per aquests ajuts.
Tercer.- Regim de recursos: La resolució per la qual s’aprova aquesta convocatòria, posa fi a la
via administrativa. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos a comptar des del
dia següent al de la seva notificació o publicació. Alternativament i, de forma potestativa, s’hi
podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes al de la seva notificació o publicació. L'acte de resolució de la subvenció esgota la via
administrativa.
Quart.- Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació (e-Tauler) així
com en el BOP de Lleida, a més de qualsevol altre mitjà de publicitat local que la Corporació
estimi convenient
Cinquè.- Donar compte al Ple Municipal en la primera sessió que es celebri.
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A l’empara de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID 19 i les dificultats
que, aquest fet, ha provocat a autònoms i pimes, l’Ajuntament de Vallbona de les Monges va
promoure uns ajuts per tal de contribuir a pal·liar aquesta situació.
Per aquest motiu, el ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, en sessió celebrada el dia
21 de desembre de 2020, va aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió de
subvencions als autònoms i PIMES de Vallbona de les Monges i del nucli agregat de
Montblanquet amb motiu de la situació generada per la COVID-19.
Aquestes bases s’han exposat al públic per mitjà d’edictes publicats en el tauler d’anuncis de la
Corporació (e-Tauler) i en el BOP de Lleida núm. 249, de 28 de desembre de 2020, no haventse presentat reclamacions ni al·legacions contra les mateixes, per la qual cosa han resultat
definitivament aprovades, havent-se publicat el seu text íntegre en dit BOP.
Atès que una vegada aprovades definitivament les bases, cal procedir a la convocatòria de les
subvencions.
A l’empara d’aquests antecedents i tenint en compte allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals així com el contingut de les
bases aprovades, i fent ús de les facultats conferides per l’article 53.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.

Metadades

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 026/2021. Convocatòria per a la concessió de subvencions
COVID-19.

