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ANUNCI DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS AL
COMERÇ I MICROEMPRESES EN FORMA DE VALS DE COMPRA PREVIST EN EL
MARC DE LES MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT AL TEIXIT COMERCIAL I
EMPRESARIAL DEL MUNICIPI D’OLIANA AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LES
MESURES RESTRICTIVES DEL COVID-19 – ACCIÓ PROMOCIONAL “REACTIVEM
OLIANA”
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Es fa públic que per decret d’alcaldia núm. 364/2021, de 30 de setembre de 2021, s’ha
dictat la resolució de la qual es transcriu la part dispositiva:
PRIMER.- Incloure com a beneficiaris de l’acció promocional “Reactivem Oliana” a les
persones que tot seguit es relacionen per les activitats econòmiques indicades:
BENEFICIARI

NIF

ACTIVITAT

Rosa Mª Vila Bartoló “La Pelli”

41***373S

Expenedors oficials d’apostes

Lluïsa Piqué Cuñat “Centre d’estètica Lluïsa”

52308***F

Estètica

Moscam Oliana SL “Moscam Oliana

B*551**53

Comerç al menor de productes de perfumeria i cosmètica

Pere Vilaginés Sala “Elèctrica Ravi”

7***8255M

Comerç al menor d’aparells d’ús domèstic
Instal·lacions elèctriques

Modest Cases Plana “Cases Perruquers”

5230***6K

Perruqueria

Carmen Punzano Sánchez

*815**82Q

Productes de perfumeria i cosmètica
Comerç de planes, herbes i herbolaris

Josep M. Codina Tugues

***48306X

Impremta

Jordi Pallarès Orrit “Forn pastisseria Solé Pallarès”

78148269L

Expenedor oficial loteria

Rosa Cosconera Boix “Perruqueria Rosa”

41***904L

Perruqueria

Josep M. Piqué Piulats “Restaurant Palau”

78148***W

Bar restaurant

Maribel Llorens Castellà “Perruqueria Maribel”

4**86*95R

Perruqueria

Maria Mas Montroig “Cal quet calcis”

900***22B

Comerç de calçat i complements

Josep Escribà, SL “Martxantet Oliana”

B2*3**091

Comerç de roba

Hotel Cal Petit, SL “Cal Petit”

B2584***2

Hotel – Restaurant

Maria Solé Ortonoves “Ca l’Angol”

***63175X

Cafeteria - bar

Anna Monrabà Medina “Anna Monrabà Estilisme”

52308***J

Perruqueria

Carmen Puig Buchaca “Hostal Víctor”

4***7969B

Hostal pensió

Laura Mortés Ribera “Calefaccions Martí”

41***780V

Arts gràfiques
Comerç merceria i paqueteria
Comerç d’aparells d’ús domèstic
Comerç de menatge, ferreteria i decoració

Teresa Alert Rafel “Kia Ora Idiomes”

7808**8*J

Escola d’idiomes
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Els imports destinats a cada beneficiari, seran determinats per l’import acumulat dels
vals de compra de què disposi cada comerç o establiment, que hauran de ser presentats
a l’ajuntament en el termini comprès entre l’1 i el 17 de desembre de 2021.
Un cop se’n disposi, mitjançant transferència bancària al número de compte indicat a la
sol·licitud, l’ajuntament abonarà a cada beneficiari l’import equivalent als vals de compra
dipositats.
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SEGON.- Denegar la subvenció als beneficiaris que tot seguit es relacionen pels motius
que s’indiquen:
SOL.LICITANT
M. Pilar Tarrés Moré

NIF
***84102F

MOTIU DENEGACIÓ
Incompliment Base 2.2.d)

Marta Tarrés Codina

5***0921C

Incompliment Base 2.2.d)

Eduard Romero Martín

43***94W

Activitat exclosa. Base 2.2.a)

TERCER.- 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 6.6, en el termini màxim de deu dies.
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació i a la Junta de
Govern Local a les properes sessions ordinàries que celebrin.

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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