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Ajuntament de Salou
ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Salou, en sessió ordinària del dia 1 de juliol de
2021, va adoptar l’acord d’aprovació de la convocatòria del programa d’ajuts en règim de
concurrència competitiva adreçades al teixit comercial i de serveis de proximitat de Salou per
fer front al nou escenari post COVID-19.
Les bases específiques d’aquestes subvencions varen ser realitzades segons l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament de Salou.
Es detalla a continuació el text de la convocatòria:
Les bases específiques d’aquestes subvencions varen realitzades segons l’ordenança General
de Subvencions de l’Ajuntament de Salou.
Poden optar a aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques, degudament
constituïdes, i inscrites al registre públic (en el cas de les persones jurídiques), amb local fix
establert al municipi de Salou.
Constitueix l’objecte de la subvenció ajudar al sector comercial i de serveis de proximitat en
les despeses per adaptar-se al nou escenari post COVID-19 en matèria de: seguretat en els
establiments com a element fonamental per a la prevenció de la COVID-19; la renovació i
modernització en l’àmbit tecnològic, la creació i establiment de noves empreses a Salou, així
com per a la millora de la imatge comercial de l’establiment i de la sostenibilitat i/o estalvi
energètic.
Aquestes despeses s’han d’haver efectual entre gener i desembre de 2021.
Aquesta convocatòria és de caràcter excepcional. La concessió d’aquesta ajuda no implica ni
la concessió ni la reedició de l’ajuda per a propers anys.
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Les bases reguladores del programa d’ajuts en règim de concurrència competitiva adreçades
al teixit comercial i de serveis de proximitat de Salou per fer front al nou escenari post
COVID- 19 es troben publicades al BOPT núm. 2021-4745, de data 31/05/2021.
Les persones interessades podran presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament, mitjançant model normalitzat i acompanyada de la documentació descrita en el
punt 8 de les bases i l’específica per cada línia descrita en els annexes corresponents. El
període de presentació de les sol·licituds serà a partir de l’endemà d’aquesta convocatòria en
el Butlletí Oficial de la Província i fins al 31 de desembre de 2021.
Els impresos de sol·licituds de la subvenció estan publicats a la web de l’Ajuntament, o es
poden recollir a la regidoria de Dinamització Econòmica.
Es destinarà per la concessió d’aquestes subvencions la quantitat de de 100.000 €
consignada al Pressupost Municipal de l’any 2021 a la partida 12 433 48900.
El procediment de resolució dels ajuts es realitzarà segon el punt 11 de les Bases les
concessions o denegacions d’ajut a les persones sol·licitants, a més de ser notificades de
conformitat a allò disposat als articles del 40 a 46 de la llei 39/2015, es podran consultar al
taules d’anuncis de l’Ajuntament.
Les subvencions s’aniran atorgant a mesura que es vagin resolent, amb un termini màxim de
dos mesos a comptar des de la data de presentació de sol·licitud, mitjançant resolució de
l’òrgan competent. La manca de resolució dins d’aquest termini tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment dictat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Salou es
notificarà a les persones interessades.
La resolució posa fi a la via administrativa i es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs
de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la notificació davant
l’òrgan que ho ha dictat. Així mateix pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat de lo contenciós – administratiu, en el termini de dos mesos a partir del dia següent
de la notificació, d’acord amb el que estableix l’article 8 de la Llei 29/98, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
F_FIRMA_5
Alcalde
Pere Granados
Carrillo
05-07-2021 11:34
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