AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Vist el DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla
Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la
pandèmia. (DOCV núm. 9005 de 26 de gener de 2021).

Vist que, finalitzada la FASE I, l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa disposa d'un
import màxim de 22.140,00€, corresponent a l'excedent de la convocatòria anterior de
concessió d'ajudes a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors
enumerades en l'Annex II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener del Consell.
Vist que per Decret d’alcaldia num.135 de 3 de maig de 2021 es va aprovar la
convocatòria i bases reguladores de la FASE II del Pla Resisitir.
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, i una vegada valorades les mateixes,
així com l’import justificat, fent ús de les atribucions que em corresponen segons el que
disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el següent llistat de beneficiaris de la subvenció del Pla Resistir:
REGISTRE
ENTRADA
795
458

EMPRESA/AUTÒNO
M
MIGUEL PUIG E HIJOS
S.L.
Constanta Carmen Stancu

CIF/NIF

SUBVENCIÓ

***8780**

2.000€

***6941**

2.200 €

SEGON.- No concedir les ajudes als següents sol·licitants per no complir els requisit
de trobar-se d’alta en els CNAEs que s’arrepleguen en la Clausula Segona- Objecte i
finalitat de les bases reguladores:
REGISTRE
ENTRADA
173

EMPRESA/AUTÒNO
M
Teresa Canet González

CIF/NIF

MOTIU

***8639**

No figura en els
CNAEs de les
bases
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Donat que per Decret d'alcaldia nun. 33 de data 12 de febrer de 2021 es va aprovar la
convocatòria i bases reguladores d'ajudes econòmiques a autònoms i microempreses que
desenrotllen la seua activitat en els sectors que s'han vist més afectats per les mesures de
contenció per la pandèmia.

Número: 2021-0180 Data: 03/06/2021

Resultant que per part d'aquest Ajuntament s'acorda l'adhesió al Pla Resistir i aportar el
15% del cost de les actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia
sobre els sectors productius relacionats en l'annex II del decret llei, d'acord amb els
criteris de distribució del Pla RESISTIR.
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TERCER.- Comunicar als beneficiaris que amb l’acceptació de la present resolució es
comprometen al compliment de les obligacions establertes en la convocatòria.
QUART.- Publicar el present acord en la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.

(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)

DECRET

L’Alcalde President.
Salvador Femenia Peiró
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SISÈ.-Donar compte a intervenció per a que procedisca al seu pagament.

Número: 2021-0180 Data: 03/06/2021

CINQUÈ.- Notificar als interessats l’acord adoptat, notificació que s’entendrà
practicada mitjançant la publicació en el tauler d’anuncis d’acord amb l’article 45 de la
Llei 39/2015, contra esta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar:
 Potestativament, recurs de reposició, davant d’este mateix òrgan que dicta la present
resolució de conformitat amb la Llei 39/2015.
 Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent
Jutjat, de conformitat amb la Llei 29/1998.

