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Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 13 de maig de 2022, s’ha aprovat la següent
resolució, que se sotmet a informació pública durant el termini de 10 dies:

Resoldre la convocatòria dels ajuts Aixequem Persianes 2021/2P (2n. període de presentació de
sol·licituds de l'1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022) per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a fomentar la implantació de noves activitats econòmiques en
aquells barris i sectors més desafavorits per la crisi a la ciutat de Girona, en els següents termes:
1. ATORGAR amb caràcter definitiu i de conformitat amb la base 11.6 de la convocatòria 2021 dels
ajuts Aixequem Persianes , aprovada per la Junta de Govern Local el 4 de Juny de 2021 a favor de les
empreses i de les persones i pels imports que es concreten en el document assenyalat com Annex
número 2 i, tal com s'indica en aquest Annex, en aquelles subvencions que sigui procedent, atorgarlos un termini de 20 dies hàbils, a comptar des del següent dia de la publicació de la resolució, per a
que presentin la documentació justificativa en la forma, terminis i condicions previstes en les bases
reguladores i en la convocatòria de per a l'any 2021 dels ajuts Aixequem Persianes.
El cost total d'aquests ajuts, de set mil quatre euros i seixanta-quatre cèntims (7.004,64-€), anirà a
càrrec de l'import destinat a la convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local del dia 4 de Juny
de 2021, en la partida pressupostària: 2022 602 43300 48000 i amb número d'operació:
(220220024557).
A partir de la publicació de la present resolució definitiva, aquest atorgament quedarà condicionat a la
preceptiva presentació de la justificació econòmica. En conseqüència, el pagament efectiu dels ajuts
concedits a les persones i en les quanties que es relacionen a l'annex número 2, resta totalment
supeditat a la presentació de la justificació econòmica així com de la comunicació de la pertinents dades
bancàries de creditors, en els terminis, forma i condicions establertes a les bases reguladores i en la
convocatòria 2021 dels presents ajuts Aixequem Persianes.
2.INFORMAR que aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en recurs d'alçada
davant el superior jeràrquic de l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des de la
publicació de la resolució, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats de l'endemà de la
publicació de la resolució. Contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós Administratiu de Girona en el termini de sis
mesos a comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte. També es pot interposar qualsevol
altre recurs que es consideri convenient.
3.NOTIFICAR aquesta resolució mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis i la pàgina web
municipal. Aquesta publicació tindrà els mateixos efectes que la notificació individual.
Aquest acord es proposa a la vista de l'Acta realitzada per la Comissió de Valoració dels ajuts Aixequem
Persianes de 16 de març de 2022, de la convocatòria de l'any 2021 -2n. període de presentació de
sol·licituds de l'1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022- dels ajuts Aixequem Persianes
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 4 de juny de 2021 i segons les Bases Reguladores dels
ajuts Aixequem Persianes aprovades pel Ple de l'ajuntament de Girona el 12 d'abril de 2021.
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RESOLUCIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS AIXEQUEM PERSIANES 2021/2P
-2n període de presentació de sol·licituds de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022RELACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS
Núm
.
Pro
ject
e

Sol·licitant

NIF

Activitat Econòmica

Puntuació

Subvenció
concedida

1

Christopher Alan Valdés Jerez

***9871**

Taller de costura

2,75

3.500,00€

2

Indira Marili Soto Vallejos

***2196**

Botiga de roba

3,25

1.286,45€

3

Lidia Caro Muñoz

****4380**

Perruqueria

3,00

2.218,19€

