CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS FORMACIÓ JOVES DEL MUNICIPI,
MATRÍCULA ALUMNAT CURSOS OFICIALS EDUACIÓ EN EL LLEURE
JGL 2021000005
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 segona convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local del dia 30 de
desembre de 2020 i publicada al BOPG núm. 2 del dia 5 de gener de 2021.
Vist l’informe del Tècnic de Promoció Econòmica, en el 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:
Registre
Entrada
E2021000144
E2021000164
E2021000325
E2021000366
E2021000367
E2021000409
E2021000411
E2021000413
E2021000416
E2021000443
E2021000447
E2021000460
E2021000461
E2021000463
E2021000502
E2021000508
E2021000509
E2021000510

Data
entrada
13/01/2021
13/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
25/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
27/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021

Sol·licitant
J.G.V.
C.A.M.
Llepafilms S.L.
J.C.H.
Limo Carry 2019, S.L.
Estades Can Freu S.L.U.
S.S.C.
S.S.C.
C.S.D.
L.F.H.
A.R.T.
X.D.P.
D.F.H.
J.G.V.
D.P.M.
J.C.H.
J.P.B.
Cars Carreras 2005 S.L.

Import subvenció concedida
937,50 €
602,35 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
676,24 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
457,38 €
636,46 €
436,08 €
1.000,00 €
1.000,00 €
811,04 €
908,32 €
941,15 €

Segon.- Disposar la despesa total de 15.406,52 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.
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Tercer.- Anul·lar el saldo autoritzat sobrant de l’aplicació 7.433.48900 del pressupost
municipal de l’any 2020 d’import 20.842,01 €.
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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