
  

Expedient: 2020/245/05.04.02  -Subvencions atorgades

EDICTE

El ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió plenària celebrada el dia 30 de juny de 2020, va 
procedir a l’adopció, entre d’altres, dels següents acords: 

“3. Aprovació de les bases reguladores d’ajuts municipals COVID 19 (...)

 Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts municipals que 
s’indiquen a continuació i que consten com a documentació annexa:  

1. Bases reguladores d’ajuts per a les persones i famílies en situació de 
vulnerabilitat econòmica i social derivada del Covid 19.

2. Bases reguladores d’ajuts destinats a autònoms i pimes amb motiu de la 
crisi econòmica derivada del Covid 19, que inclou dues línies, en concret: 

a) Línia d’ajuts 1. Ajuts per tancament de l’activitat durant l’estat d’alarma.

b) Línia d’ajuts 2. Ajuts per inversions i/o despeses per a la transformació 
digital de les empreses. 

3. Bases reguladores de la campanya promocional Activem Alcoletge. 

Segon.-  Aplicar a aquest procediment d’aprovació la tramitació d’urgència prevista a 
l’empara de l’art. 33 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, reduint els terminis aplicables a la meitat, a 
excepció dels relatius a sol·licituds i recursos. (...)”

Per tant, i a l’empara dels acords adoptats, es sotmeten aquestes bases a un període 
d’informació pública de 10 dies hàbils per mitjà d’edicte publicats en el BOP de Lleida, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació (eTauler), en els termes de l’art. 124 del ROAS i de l’art. 33 
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques,  per tal que tots els interessats en l’expedient puguin formular, si s’escau, les 
reclamacions o al·legacions que estimin pertinents. En cas contrari aquestes bases es 
consideraran aprovades definitivament sense necessitat de nou acord i es publicarà el seu text 
íntegre en el BOP de Lleida als efectes de la seva entrada en vigor. Això se’ns perjudici de la 
posterior publicació dels corresponents anuncis de referència en el DOGC. 

L’alcalde, 
Josep Ma. Gras Charles
Alcoletge, a data de signatura electrònica. 
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