Anunci Ajuntament de Calafell
Es fa públic que l’Ajuntament de Calafell mitjançant Decret d’Alcaldia número 2020/6729,
de data 20 de novembre de 2020, relatiu a la correcció d’errors materials i aclariments de
les segones bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a
persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectats
econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, ha aprovat, entre d’altres, els
següents acords:
1. Rectificar els errors materials detectats en el punt 8 f), punt 24 i a l’annex II de les
segones bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a
persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectats
econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, en el sentit que,
On diu:
8. f) El número d’empleats fixes que tenia a data de 1 de febrer i els que té a data de
sol·licitar la subvenció.
Ha de dir:
8. f) El número d’empleats fixes que tenia a data de 13 de març i els que té a data de
sol·licitar la subvenció.
On diu:
24. [...]
L’import que es destina a subvencions es determinarà en la convocatòria i es finançarà
amb càrrec al pressupost municipal de l’exercici 2019.
Ha de dir:
24. [...]
L’import que es destina a subvencions es determinarà en la convocatòria i es finançarà
amb càrrec al pressupost municipal de l’exercici 2020.
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On diu:
ANNEX II [...]



Informe de vida laboral de l'empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
que abasti els 3 mesos posteriors a la concessió de la subvenció.

Alexandre Pallarès Cervilla
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Ha de dir:
ANNEX II [...]

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

345adb1deced441aba9e645ed8461db3001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original



Informe de vida laboral de l'empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social de
l’exercici 2020.

2. Aclarir que el punt 12 de les bases reguladores estableix concedir un termini de 10 dies
per presentar al·legacions i que segons l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, quan els terminis
s’assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils.
3. Reduir a 5 dies hàbils el termini establert al punt 11 de les bases reguladores per
esmenar o complementar la documentació, així com per esmenar la deficiència, defecte o
mancança documental, atesa la declaració d'urgència aprovada per la tramitació de
l'expedient.

Calafell, a la data de la signatura electrònica

Alexandre Pallarès Cervilla
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El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla
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