Innovació i Empresa
Núm. expedient: 38/2021/SUBCO

Decret d’Alcaldia Número:

1217 de data 29/07/2021

A la vila de Molins de Rei,
L'alcalde/ssa accidental de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 38/2021/SUBCO ,que
resulta del procediment tramitat de/d' APROVAR L'AMPLIACIÓ TERMINI SUBVENCIÓ
MOBILITAT SOSTENIBLE dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia trenta
de setembre de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores d’ajuts per la mobilitat
sostenible dels autònoms i microempreses i va aprovar la convocatòria per a l’atorgament
dels ajuts, obrint-se un termini per a la presentació de sol·licituds, a partir de l’aprovació
definitiva de les bases i fins el dia 21 de desembre de 2020.
Atès que l’acord es va exposar al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de data 27 d’octubre de 2020,
amb número de registre CVE 2020029666, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el
web municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es
considerin convenients, i va finalitzar el termini d’informació pública sense haver-se
presentat al·legacions i/o reclamacions, esdevenint definitiu l’acord inicialment adoptat.
Un cop publicat l’anunci en el BOPB, es va inserir l’anunci amb extracte de la publicació al
DOGC i en data 10 de desembre de 2020 es va inserir anunci a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, i l’extracte de l’anunci en el BOPB va sortit publicat el 15 de desembre de
2020, amb número de registre CVE 2020036934, quedant aprovades definitivament les
bases i la convocatòria al dia següent.
Atès que existeix RC, amb número 12020000026434, validada per Intervenció en data 16 de
setembre de 2020, de 20.000€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 5200.433101.47004
(ajuts mobilitat sostenible) del pressupost de l’Ajuntament de 2020.
Atès que en el pressupost per l’exercici de 2021 es va incorporar l’aplicació pressupostària
5200.433101.47004 (ajuts mobilitat sostenible), en previsió pel retard de l’aprovació
definitiva de les bases reguladores d’ajuts per la mobilitat sostenible dels autònoms i
microempreses.
Atès l’art. 6.1 de les Bases, que estableix que el termini de presentació de les sol·licituds i de
la documentació serà des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les bases i fins al 21 de
desembre de 2020 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible, de tal manera que va resultar
necessari ampliar el termini de presentació de sol·licituds perquè els interessats disposin
d’un termini de presentació de sol·licituds mínimament raonable.
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Atès l’art. 5 de les Bases, que el període imputable a l’assignació econòmica és l’associat a
les despeses de l’article anterior que es realitzin a partir de l’1 de setembre de 2020 i sempre
abans del 21 de desembre de 2020, i va resultar necessari ampliar el període imputable a
l’assignació econòmica perquè hi hagi un període raonable.
Atès el decret 2075, de 30 de desembre de 2020, expedient 55/2020/SUBCO, que acorda la
despesa per import de 20.000€ amb càrrec al pressupost municipal de l'exercici 2021, i
aprova l'ampliació del termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació fins al
31 de juliol de 2021 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible, i l'ampliació del termini del
període imputable a l'assignació econòmica fins el 31 de juliol de 2021.
Atès que existeix RC, amb número 12021000018366, validada per Intervenció de data 21 de
maig de 2021 de 20.000€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 5200.433101.47004 (ajuts
mobilitat sostenible) del pressupost de l’Ajuntament de 2021.
Atès que existeix crèdit disponible en l’aplicació pressupostària 5200.433101.47004 (ajuts
mobilitat sostenible) del pressupost de l’Ajuntament de 2021.
Atès que resulta necessari ampliar de nou el termini de presentació de sol·licituds perquè els
interessats disposin de més termini per a la presentació de sol·licituds.
Atès l’art. 5 de les Bases, que regula el període imputable a l’assignació econòmica i resulta
necessari ampliar el període imputable perquè hi hagi un període raonable relacionat amb
l’ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds.
Atès l’art. 16 de les Bases, que estableix que en tot allò no recollit en aquestes Bases
Especifiques s’aplica l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions, aprovada pel Ple
de l’Ajuntament de Molins de Rei de 25 de gener de 2018, així com la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la
desenvolupa.
Vist l’art. 21.1 lletra s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local
(LRBRL) i l’art. 53.1 lletra u) 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 (TRLMRLC), que regulen la
competència residual de l’alcalde.
Vista la proposta de decret de data 27 de juliol de 2021 emesa per la Cap de Negociat
d'Empresa, amb la conformitat de l’Assessora jurídica i l'Interventor accidental en data 27 de
juliol de 2021, i del President de l'Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila en data 28
de juliol de 2021.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides per la
legislació vigent,
DECRETO:
Primer.- Aprovar l’ampliació del termini de presentació de les sol·licituds i de la
documentació de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible dels autònoms i
microempreses fins al 31 de desembre de 2021 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.
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Segon.- Aprovar l’ampliació del termini del període imputable a l’assignació econòmica
d’aquests ajuts fins el 31 de desembre de 2021.
Tercer.- Publicar el present decret al web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei, al
web www.espaiempresa.cat, i informar de la present decret, via correu electrònic, a la base
de dades d’empreses municipals, d’acord amb l’art. 20.4 de l’ordenança municipal.
Quart.- Remetre a la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) el present decret i la
informació requerida per aquesta.
Cinquè.- Traslladar el present acord a Intervenció i a Tresoreria.
I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.
Sandra Castelltort Claramunt

Ramon Sánchez Gil

Document signat
electrònicament
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