CONCESSIÓ SUBVENCIONS ALS PROFESSIONALS AFECTATS PEL
CESSAMENT DE L’ACTIVITAT, DEL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR, EN VIRTUD
DEL RD 463/2020, DE 14 DE MARÇ DE 2020, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT
D’ALARMA PER LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA
OCASIONADA PEL COVID-19
JGL 2020000018
Vistes les bases reguladores específiques per la concessió de subvencions als
professionals afectats pel cessament de l’activitat, en virtut del RD 463/2020, de 14 de
març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel Covid-19, aprovades per la Junta de Govern Local del 30 de
juny de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número
131 del 9 de juliol de 2020.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local del dia 28 de juliol de
2020 i publicada al BOPG núm. 151 del dia 6 d’agost de 2020.
Vista l’ampliació de termini de presentació de sol·licituds aprovada per Decret
2020DECR000460 de 14 de setembre de 2020 i publicat al BOPG núm. 181 del 18 de
setembre de 2020.
Vist l’informe del Tècnic de Promoció Econòmica i l’acta de la Comissió Avaluadora,
en els què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant
Decret 2019DECR000320 de data 8 de juliol de 2019, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Concedir les subvencions als professionals afectats pel cessament de
l’activitat, del municipi de Vilobí d’Onyar, en virtud del RD 463/2020, de 14 de març de
2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel covid-19, segons el detall següent:
Sol·licitant
Import subvenció concedida
J.T.
1.000,00 €
Foie Gourmet
1.000,00 €
Fem Música Espai Creatiu
1.000,00 €
Floristeria 4 Estacions
1.000,00 €
Ca l’Emilia
1.000,00 €
Restaurant La Crosa
1.000,00 €
Perruqueria Marta
1.000,00 €
Tempo Centre de Dansa
1.000,00 €
Albó Festes SL
268,69 €
Celler DiVí
1.000,00 €
Big Ben English Teaching SL
869,18 €
Perruqueria DeTalls
1.000,00 €
Bar Ginesta
1.000,00 €
Nati Perruqueria
1.000,00 €
J.X.
613,60 €
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Mobles Martorell

1.000,00 €

Segon.- Disposar la despesa total de 14.751,47 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 7.433.48900 del pressupost municipal i aprovar i ordenar el pagament
dels ajuts concedits i justificats degudament amb la presentació de les sol·licituds.
Tercer.- Anul·lar el saldo autoritzat sobrant de l’aplicació 7.433.48900 del pressupost
municipal de l’any 2020 d’import 36.248,53 €.
Quart.- Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de l’ajuda,
si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin
d’aplicació.
Cinquè.- Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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