
Expedient: 4315670005-2022-0000499
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Convocatòria de subvencions municipals per als petits comerços i
empreses de serveis, reformes i nova creació al municipi d'Ulldecona.

Fets

 
1. El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 7 de setembre de 2020,
va aprovar inicialment les bases reguladores de les    subvencions municipals
per als petits comerços i empreses de serveis, reformes i nova creació al
municipi d'Ulldecona.
 
2. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de 22 de setembre de 2020,
es va publicar el text íntegre d'aquestes bases.

Fonaments de dret

En virtut de les competències atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim local.

En conseqüència, RESOLC:

1. Aprovar la convocatòria pública de les  subvencions municipals per als petits
comerços i empreses de serveis, reformes i nova creació al municipi
d'Ulldecona.  El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia de la
publicació de la present convocatòria i acabarà el dia 30 de novembre de 2022.
Les sol·licituds aniran acompanyades per la documentació exigida a l'article 8
de les bases reguladores.
 
2. La concessió d'aquestes subvencions es realitzarà amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 433.78103 de l'exercici 2022 i la quantia global màxima de les
subvencions que s'atorgaran serà de 10.000 euros, condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
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3. L'objecte de la subvenció consisteix en el foment de les inversions en els
petits comerços i empreses d'Ulldecona, mitjançant la realització d'obres o
l'adquisició d'elements inventariables que permetin assegurar la rendibilitat dels
negocis i l'adaptació d'aquests a l'entorn canviant del mercat actual. Les
subvencions van adreçades a persones físiques, jurídiques o entitats sense
personalitat jurídica, titulars d'una activitat econòmica real que es desenvolupi
al terme municipal d'Ulldecona. Els requisits per a ser beneficiari es detallen en
l'article 2 de les bases reguladores. L'acreditació del seu compliment
s'efectuarà mitjançant la presentació dels documents exigits a l'article 8 de les
bases reguladores. Les despeses subvencionables s'han d'executar i pagar en
el termini comprés entre els dies 1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de
2022, ambdós inclosos. La resta de requisits i condicions es poden consultar
en el text de les bases reguladores.
 
4. La concessió de la subvenció s'efectua en règim de concurrència no
competitiva. Es concedirà la subvenció a totes les sol·licituds que compleixin
els requisits exigits. En cas que el total de subvencions concedides superi
l'import màxim de la convocatòria, es prorratejaran els imports de les
subvencions, per tal d'ajustar-los a l'import màxim autoritzat. L'òrgan competent
per a la ordenació i instrucció del procediment de concessió és la Regidoria de
Comerç.
 
5. En el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del termini
de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia resoldrà sobre la concessió de les
subvencions.  Contra la resolució de la concessió, que posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició o bé
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del contenciós
administratiu de Tarragona.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació.
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L'Alcaldessa,
Núria Ventura Brusca
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