D’acord amb l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament
d’obres, activitats i serveis del ens locals en relació amb l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquestes
Bases es van sotmetre a informació pública, pel termini de 20 dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província de data 3 d’agost de 2020, (CVE 2020020792) al tauler
d’anuncis i a la web municipal, en els quals es van publicar el text íntegre de les citades
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions.
Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa, per
aplicació anàloga de les previsions de l’article 65.1 del ROAS, aquestes bases es
consideren aprovades definitivament.
Contra aquest acord, que ha esdevingut acord definitiu, que exhaureix la via administrativa,
únicament hi cap formular recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins del termini de dos mesos, comptats a partir
del dia següent al d’aquesta publicació en la forma legalment prevista d’acord amb el que
preveuen els articles 10.1b i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa (LRJCA).
Tanmateix, hi cap interposar, si escau, qualsevol altre recurs que els interessats considerin
convenient i que legalment correspongui. La interposició de qualsevol dels recursos, però no
paralitza, per si mateixa, l’acció administrativa perquè l’acte administratiu notificat sigui
efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent.
Cosa que es comunica als interessats perquè n’estiguin assabentats i als efectes que
corresponguin.
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 21 de juliol de 2020 va aprovar
inicialment les bases específiques que han de regular la convocatòria per a l’atorgament
d’ajuts econòmics, per concurrència no competitiva, destinats a autònoms i micro pimes
afectats pel COVID19, de Badalona.
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S. Jurídic i Administració General Alcaldia
Aprovació definitiva de les bases reguladores i convocatòria 2020 per a la
sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a autònoms i micro pimes afectades pel
COVID19 per concurrència no competitiva.
Bases reguladores
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Remedios Hijano Cruzado, secretària accidental (Resolució
20/06/19) - 05/10/2020

