Expedient n.º: 67/2021
Decret d´ Alcaldia
Procediment: Subvenció Directa “Pla Resistir”.

Vist que l'Ajuntament de Gavarda es un dels municipis beneficiaris del Pla Resistir,
en estar inclòs en l'Annex I del citat Decret llei i disposa d'un total de 36.212€ que
hauran de destinar-se a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors
productius afectats (enumerats en l'Annex II) amb la finalitat d'evitar una deterioració
en el teixit empresarial i ajudar la conservació de l'ocupació, mitigant les
conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats
econòmiques.
L'import expressat (36.212,00€) correspon al 100% del Pla Resistir. La Generalitat
aportarà el 62,5% d'aquest, això és 22.632,50€. L'Ajuntament s'ha compromès a
realitzar una aportació del 15%, això és, 5.431,80€. i el 22,5% restant serà aportat, si
escau, per la Diputació Provincial de València (8.147,70€).

Vist que mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 38/2021 de 3 de febrer, l’Ajuntament
de Gavarda va acordar la participació del mateix en el citat Pla Resistir, incloent
expressament la manifestació de voluntat d'acceptar l'ajuda i el compromís d'aportació
de l'import corresponent al percentatge de participació municipal (5.431,80€), així com
el compromís de complir amb la resta de les obligacions contemplades en el Decret
llei, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 6 d'aquest.

Vist que en data 7 d’abril de 2021 l’òrgan instructor va firmar un acta per la qual s
´eleva a l´alcaldia la seua proposta d’Exclusions, subsanacions i proposta de resolució.
Vist que la única persona requerida per a subsanar van presentar per Registre
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Vist el Decret llei 1/202, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla
Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per
la pandèmia, publicat en el DOGV núm. 9005 de 26 de gener de 2021, en l'article del
qual 1 estableix: El present decret llei té per objecte aprovar i regular el Pla Resistir,
que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la
pandèmia. Aquestes ajudes estan destinades als municipis de la Comunitat Valenciana
per a escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia
sobre els sectors productius relacionats en l'annex II del present decret llei. Les
aportacions del Pla Resistir tenen el caràcter de transferències als municipis a fi de
finançar les activitats descrites en el paràgraf anterior.
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Ajuntament de Gavarda

Ajuntament de Gavarda
d’Entrada num. 86 de 8 d’abril de 2021, tota la documentació requerida i sent esta
correcta, es formula per l’òrgan instructor, la proposta definitiva de resolució, que
s’eleva a l’òrgan competent per a resoldre la concessió d’ajudes del Pla Resistir.
En base a la competència atribuïda a esta Alcaldia i de conformitat amb la
proposta de resolució formulada per l’òrgan instructor, RESOLC:

TERCER. Ordenar el pagament de les Ajudes concedides als beneficiaris en els
termes previstos en les bases reguladores de la subvenció.
QUART. Publicar la present resolució en el Tauler d´anuncis de la seu electrònica
de l´Ajuntament de Gavarda i en la web municipal, de conformitat amb allò establert a
la Base sèptima de les “Bases generals de Ajudes Parèntesi “PLA RESISITIR” de
l’Ajuntament de Gavarda per Concessió directa” de les bases reguladores.
QUINT. Donar compte de la present resolució en el proper pleno que se celebre.
En Gavarda, a la data de la firma electrònica
Vicente J. Mompó Aledo –Alcalde-President
DOCUMENT FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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DECRET

SEGON. Concedir 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. 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.

