AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 114/2020
Descripció.: Subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del
municipi d'Oliana com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19

ANUNCI DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I REPRESA DE LES ACTIVITATS
COMERCIALS DEL MUNICIPI D’OLIANA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ
GENERADA PEL COVID-19
Es fa públic que la Junta de Govern Local d’Oliana, en sessió celebrada el dia 20 d’agost
de 2020, ha adoptat el següent acord:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

PRIMER.- Atorgar les subvencions pels imports indicats als beneficiaris que tot seguit
es relacionen:
BENEFICIARI

NIF

IMPORT

HOTEL CAL PETIT SL

B25848532

700,00 €

OLIANA RESORT SL

B67399345

700,00 €

MARIA SOLÉ ORTONOBES

****3175X

700,00 €

MERCEDES SOLANS VALLS

78****78L

700,00 €

MODEST CASES PLANA

5230****K

500,00 €

CABLEJATS SERTRA SL

B25821430

300,00 €

LLUïSA PIQUÉ CUNYAT

5**08**8F

300,00 €

CARME PUIG BUCHACA

410****4V

700,00 €

JOSEP Mª CODINA TUGUES

7****306X

300,00 €

KTO PRODUCTORA AUDIOVISUAL, SCP

J25776220

700,00 €

PABLO AGUDELO LÓPEZ

****8933H

700,00 €

JOSEP ESCRIBÀ, SL

B25393091

700,00 €

M. CARMEN CASAFONT ANGRILL

3930****P

700,00 €
7.700,00 €

TOTAL

SEGON.- Denegar la subvenció als beneficiaris que tot seguit es relacionen pels motius
que s’indiquen:

SOL.LICITANT
M. PILAR TARRÉS MORÉ
M. LUISA SUÁREZ TORELLI
LAURA MORTÉS RIBERA

NIF
41****02F
Y424****N
41****80V

MOTIU DENEGACIÓ
Incompliment requisits Base 5.1.a)
Incompliment requisits Base 5.1.c)
Incompliment aportació documentació requerida
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TERCER.- Procedir al pagament dels imports aprovats al punt primer d’aquest acord
mitjançant transferència bancària als números de comptes que consten als formularis
de sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària 439/479 del pressupost municipal
vigent.
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QUART.- Fer públic el present acord al tauler d’edictes electrònic i a la seu electrònica
municipal als efectes de notificació de la resolució dels ajuts, de conformitat amb
l’establert a la base dotzena, en el termini màxim de deu dies.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la
seva immediata executivitat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar de
l’endemà de la notificació o publicació de la resolució, d’acord amb el que estableixen
els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta
resolució recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, a comptar de l’endemà de la notificació o publicació de la resolució, d’acord amb
l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Publiques de Catalunya i els articles 123 i següents de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es
dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

M. Carme Lostao Otero
Alcaldessa
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