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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

137/2021

La junta de govern local

TERESA ROIG MAS, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 15 / de març / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 137/2021. Bases programa ajudes Resistir - parèntesi

APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES
“PLA RESISTIR” AJUDES PARÈNTESI.
ANTECEDENTS
Vist l’informe redactat per la tècnic ADL d’aquest Ajuntament.
Consta en l'expedient Informe de Secretaria i de Intervenció.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que
s'estableix en l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions i en el DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell,
pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada
municipi per als sectors més afectats per la pandemia, pel qual
s’estableixen ajudes a autònoms i mocroempreses.
En base a tot l’anterior, PROPOSE:
PRIMER.- APROVAR LA DESPESA per quantia màxima de 153.072,58 euros
(CENT CINCUANTA-TRES MIL SETANTA-DOS EUROS I CINCUANTA HUIT
CÈNTIMS), amb càrrec a l'aplicació pressupostària amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 05 430 47901 del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament
de l'exercici 2021.
SEGON.- APROVAR les Bases de la convocatòria de subvencions a
autònoms I microempreses Pla Resistir Ajudes Parèntesi, d’aquesta
població, així com la seua convocatòria, model de sol·licitud i annexos per
a la presentació de documentació.
TERCER.- PUBLICAR la convocatòria i les bases aprovades en el punt
anterior en el Tauler d'anuncis, Portal de Transparència, en la pàgina web
de l'Ajuntament, i obrir el procediment de concessió conforme als termes i
terminis assenyalats en aquestes.
QUART.- PUBLICAR la convocatòria en la Base de dades Nacional de
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PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ajuntament de Gata de Gorgos
Subvencions i un extracte en el Butlletí Oficial Provincial, moment en que
es farà efectiu el present acord.
CINQUÉ.- Donar trasllat del present acord al Ple, a l'Àrea de
Desenvolupament Local, a la Intervenció i Tresoreria, perquè en prengueu
coneixement i efectes.
I perquè conste, als efectes oportuns en l’expedient corresponent, d’orde i
amb el Vist i Plau del Sr. Alcalde, amb l’excepció prevista en l’article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’expedix la
present.
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