En compliment del que disposa l’art. 7 de les Bases reguladores de la subvenció per
a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat als establiments
comercials i negocis amb atenció al públic i adquisició de material de protecció
d’autònoms de Llançà, dins el Pla de reactivació municipal de Llançà 2020, i art. 45
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es dona publicitat de l’acord adoptat per la Junta de
Govern de data 27 d’agost de 2020, quina part resolutiva és la següent:
“ Primer.- ATORGAR als 45 interessats reflectits a la taula resum l’import
corresponent detallat a la taula d’acord amb els criteris establerts en les bases
reguladores de la subvenció per a la compra o instal·lació de mesures higièniques i
de seguretat als establiments comercials i negocis amb atenció al públic i adquisició
de material de protecció d’autònoms de Llançà davant la pandèmia COVID-19.
INTERESSAT
ADG (***901***)
AGC (***630***)
ABR (***985***)
AL SL (***478***)
BA SL (***679***)
BM SLU (***425***)
CCO (***634***)
CFV (***537***)
EE SL (***445***)
EPS (***902***)
FMD (***498***)
FP SL (***405***)
GD SLU (***928***)
HB SCP (***279***)
HM SC (***580***)
HG SL (***130)
IJC SLU (***290***)
JCMV (***632***)
JPP (***903***)
JLGA (***432***)
JVD (***615***)
JGD (***400***)
LMM (***632***)
MG SA (***136***)
MJCR (***804***)
MTGB (***261***)
MRC (***638***)

IMPORT CONCEDIT
600,00 €
350,38 €
446,00 €
265,70 €
150,00 €
150,00 €
149,60 €
63,85 €
150,00 €
319,53 €
251,65 €
209,82 €
150,00 €
312,04 €
368,31 €
246,56 €
425,40 €
115,00 €
500,00 €
186,99 €
150,00 €
73,43 €
260,78 €
242,47 €
97,18 €
150,00 €
133,10 €
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ANUNCI D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Exp. 921/2020

Segons l’article Article 4. Despeses subvencionables i quantia de la subvenció de les
bases:
- Les despeses son 100% subvencionables, amb un màxim de 600 € per
sol·licitud.
- La despesa en guants, pantalles/mascaretes i gel hidroalcohòlic o altres
productes de desinfecció) compta amb un topall de 150€.
- L’IVA no és subvencionable.
Segon.- AUTORITZAR el pagament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020.432.48 de l’exercici 2020 a tots els interessats relacionats a la següent taula atès
que ja han presentat tota la documentació justificativa exigida per les bases de la
subvenció.
DADES INTERESSAT
ADG (***901***)
AGC (***630***)
ABR (***985***)
AL SL (***478***)
BA SL (***679***)
BM SLU (***425***)
CCO (***634***)
CFV (***537***)
EE SL (***445***)
EPS (***902***)
FMD (***498***)

IMPORT CONCEDIT
600,00 €
350,38 €
446,00 €
265,70 €
150,00 €
150,00 €
149,60 €
63,85 €
150,00 €
319,53 €
251,65 €
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210,00 €
237,25 €
150,00 €
494,83 €
169,05 €
430,00 €
159,95 €
600,00 €
150,00 €
150,00 €
189,66 €
124,52 €
600,00 €
304,18€
600,00 €
600,00 €
600,00 €
439,99 €
12.727,22€

Butlletí Oficial de la Província de Girona

MCP (***620***)
MRT (***510***)
MF SL (***311***)
ORC (***627***)
ORM (***635***)
PCG (***365***)
PM7 SL (***642***)
PP SL (***856***)
RMM (***624***)
RCS (***950***)
RMR (***324***)
RGA (***905***)
RFC (***635***)
SKKEP SL (***225***)
SSB (***332***)
TGG (***430***)
TL SL (***750***)
UT SC (***055***)
TOTAL SUBVENCIÓ

Tercer.- Condicionar el pagament a l’acceptació de la subvenció per part del
beneficiari/a.
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir del dia
següent a la publicació en el BOP de Girona, sense que hagi manifestat expressament
les seves objeccions.
Quart.- RECORDAR als interessats resumits a la següent taula que disposen de 2
mesos des de la publicació de l’acord al BOP de Girona per a presentar tota la
documentació justificativa. En el cas que no es justifiquin les despeses dins d'aquest
termini s'entendrà per desistida la petició de subvenció.
La documentació a presentar és la següent:
- Compte justificatiu específic.
- Còpia de les factures objecte de la subvenció.
- Còpia del rebut de pagament de les factures.
- Fitxa de creditor degudament omplerta i signada.
Interessat
HM SC (***580***)
HG SL (***130)
IJC SLU (***290***)
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209,82 €
150,00 €
312,04 €
115,00 €
500,00 €
150,00 €
73,43 €
133,10 €
210,00 €
150,00 €
242,47 €
150,00 €
169,05 €
430,00 €
600,00 €
600,00 €
150,00 €
189,66 €
124,52 €
304,18€
600,00 €
600,00 €
439,99 €
9.499,97€
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FP SL (***405***)
GD SLU (***928***)
HB SCP (***279***)
JCMV (***632***)
JPP (***903***)
JVD (***615***)
JGD (***400***)
MRC (***638***)
MCP (***620***)
MF SL (***311***)
MG SA (***136***)
MTGB (***261***)
ORM (***635***)
PCG (***365***)
PP SL (***856***)
RFC (***635***)
RMM (***624***)
RMR (***324***)
RGA (***905***)
SKKEP SL (***225***)
SSB (***332***)
TL SL (***750***)
UT SC (***055***)
TOTAL PAGAMENT

Sisè.- La publicació al BOP de Girona substitueix la notificació als interessats i
produeix els mateixos efectes.
Setè.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea d’Intervenció a efectes de pagament.”
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix la interposició dels
següents recursos:
El contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació.
El de reposició, alternativament i de forma potestativa a la interposició del recurs
contenciós administratiu, davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes,
comptat des del dia següent de la recepció d’aquesta notificació. Transcorregut el
termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense que
s’hagi resolt, el recurs s’entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu. En
aquest cas, podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu en el termini de sis
mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi
desestimat el recurs de reposició.
Llançà, amb data de signatura electrònica
L’Alcalde
Francesc Guisset i Lagresa

Document signat per FRANCESC GUISSET LAGRESA - DNI (TCAT)
en data 28/08/2020

Signat per:
Diputació de Girona
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Cinquè.- PUBLICAR el present acord a la Base de dades Nacional de Subvencions
(BDNS), al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP Girona) i al web municipal
de l’Ajuntament de Llançà.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

JLGA (***432***)
LMM (***632***)
MJCR (***804***)
MRT (***510***)
ORC (***627***)
PM7 SL (***642***)
RCS (***950***)
TGG (***430***)

