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En compliment del que disposa l'article 9.3 i 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, en virtut de l’article 53.1 e)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que a la Junta de Govern Local, en sessió de data 17
de maig de 2022, va aprovar les bases reguladores i obertura de la convocatòria per a
l’atorgament d’ajuts econòmics post covid-19 a persones físiques o jurídiques per a l’estada en
un espai coworking de Sant Cugat del Vallès, la part dispositiva del mateix és la següent:
Primer.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores adjuntes com a bases i annex I per
a la sol·licitud i atorgament d’uns ajuts econòmics post covid-19 a persones físiques o
jurídiques per a l’estada en un espai coworking de Sant Cugat del Vallès.
Segon.- APROVAR l’autorització de despesa per import inicial de 12.000 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària 70301003 91100 43000 4790004 70301 “ convenis i ajuts ecosistema
empresarial” del pressupost de l’exercici 2022 de despeses de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès.
Tercer.- APROVAR el model de sol·licitud d’ajuts que s’incorpora com annex II.
Quart.- OBRIR la convocatòria d’aquests ajuts, iniciant el termini per presentar les sol·licituds
des de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i amb obertura fins el 30 de novembre de 2022.
Cinquè.- DONAR PUBLICITAT d’aquest acord i de la Convocatòria anticipada, bases
específiques, formularis i documentació necessària per la sol·licitud i tramitació de les
subvencions mitjançant la publicació d’un anunci al BOPB, en el tauler d’anuncis electrònic de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal (www.santcugat.cat), als efectes previstos a l’article 45
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, (PACAP) i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG). Així mateix, cal publicar la convocatòria
a la BDNS d’acord amb l’establert en l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, així com en el Registre d’ajudes i subvencions de Catalunya conforme
l’article 3 i 5 del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), i, si es considera oportú, en un mitjà de
comunicació local o comarcal.
Sisè.- TRASLLADAR els presents acords a Intervenció, al Servei de Comptabilitat i a la
Tresoreria municipal als efectes escaients.
Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra
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aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació,
d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució– el termini per a la interposició
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu
procedent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). La qual cosa es fa
pública per al general coneixement. ment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC).
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
F_FIRMA_84
Signat digitalment per:
L'Alcaldia
Mireia Ingla Mas
19-05-2022 09:40

2/2

