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Expedient n.º: 67/2021
Acta de l’Òrgan Instructor
Procediment: Subvencions Directes “Pla Resistir”
ACTA DE L’ÓRGAN INSTRUCTOR
Reunits en el despatx de Secretària, el dia 8 d'abril de 2021, a les 10.00 hores, es
constitueix l'òrgan col·legiat d'instrucció, format per la tècnic AEDL, que actua de
presidenta, l'auxiliar administrativa que actua de vocal i la Secretària-Interventora, que
actua de Secretaria, per a procedir a l'examen de la documentació presentada junt a
les sol·licituds d'ajudes del Pla Resistir.
ANTECEDENTS:
Vist que en data 7 d’abril de 2021 el órgan instructor va firmar un acta en la que es
va fer constar la seua proposta d’Exclusions, subsanacions i proposta de resolució
amb el contingut següent:

SEGON. Es proposa concedir a la sol·licitant Mª Consuelo Dominguez Prieto, un
termini de 10 dies hàbils a contar des de la publicació de la present acta en el Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Gavarda i en la web municipal, per a aportar la següent
documentació:
 DNI de la sol·licitant.
 Vida laboral.
 Alta en el IAE corresponent.
 Manteniment de tercers signat per la interessada.
TERCER. Proposar com a beneficiaris de l’ajuda del Pla Resistir, per haver
presentat la sol·licitud reunint la totalitat dels requisits i documentació requerida en la
convocatòria als autònoms/microempreses que s’indiquen a continuació i amb la
quantia indicada per a cada beneficiari en els següents termes:
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PRIMER. Es proposa desestimar la sol·licitud presentada per Susana Talens
Chafer, pel següent motiu: El CNAE de la activitat no està inclòs a l’annex II del Decret
Llei 1/2021.

Ajuntament de Gavarda
Vist que per Registre d’Entrada num. 86 de 8 d’abril de 2021, Mª Consuelo
Domínguez Prieto va aportat tota la documentació requerida i sent esta correcta, es
formula la proposta definitiva de l’òrgan instructor, que s’eleva a l’òrgan competent per
a resoldre la concessió d’ajudes del Pla resistir, és a dir, a l’Alcaldia, que acordarà allò
que estime convenient.
PRIMER. Es proposa desestimar la sol·licitud presentada per Susana Talens
Chafer, pel següent motiu: El CNAE de la activitat no està inclòs a l’annex II del Decret
Llei 1/2021.
SEGON. Proposar com a beneficiaris de l’ajuda del Pla Resistir, per haver
presentat la sol·licitud reunint la totalitat dels requisits i documentació requerida en la
convocatòria als autònoms/microempreses que s’indiquen a continuació i amb la
quantia indicada per a cada beneficiari en els següents termes:

Cristina Catalán Pla

La Secretaria
María Escamilla Faus
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