
                            
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
                            (LLEIDA)

EDICTE D’AMPLIACIÓ DE TERMINI DE LES  CONVOCATÒRIES:

Per a la concessió de subvencions per fomentar la recuperació 
economia de Mollerussa anualitat 2021.  Exp. 2244-17-2021

Per a la concessió de subvencions per activitats de reactivació 
econòmica a Mollerussa exercici 2021. Projecte “Reactivem 
Mollerussa”. Exp. 2244-18-2021  

Per Decret d’Alcaldia Núm. Resolució: 2021/1678 de Data Resolució: 
10/09/2021, s’ha ampliat el termini per a la presentació de sol·licituds fins 
el dia 29 de setembre de 2021 a les 23:59 hores, de les convocatòries:  

-Per a la concessió de subvencions per fomentar la recuperació economia de 
Mollerussa anualitat 2021.  Exp. 2244-17-2021

-Per a la concessió de subvencions per activitats de reactivació econòmica a 
Mollerussa exercici 2021. Projecte “Reactivem Mollerussa”. Exp. 2244-18-
2021  

Aquest termini s’amplia, d’acord amb el contingut de l’article 32 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i d’acord amb la base cinquena de les dos 
convocatòries de subvencions objecte d’aquest informe. Atenent a la 
proposta de la Regidora d’acció social i comunitària, ciutadania i infància per 
la qual insta, una ampliació del termini de presentació de sol·licituds de 
subvencions fins al 29 de setembre de 2021, atés el sorprenent  baix 
nombre de instàncies de subvencions presentades i per garantir una major 
concurrència i accés a la subvenció per part de possibles beneficiaris.

Aquest nou termini modifica i deixa sense validesa el previst a les 
convocatòries anteriors i que es van publicar al BOP núm. 149 de 4 d’agost 
de 2021, d’acord amb les respectives Bases reguladores publicades al BOP 
núm. 106 de 3 de juny de 2021.

Contra aquest Decret d’ampliació de termini no procedeix la interposició de 
cap recurs, sens perjudici del procediment contra la resolució que posi fi al 
procediment. 

L’Alcalde,

En Mollerussa, a la data de la signatura electrònica. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 274f2d406d5b40759bf29d15eef15ea3001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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