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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  DDEE  CCAARRÀÀCCTTEERR  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAA  AAMMBB  

UURRGGÈÈNNCCIIAA  DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  DDEE  GGOOVVEERRNN  LLOOCCAALL  DDEELL  DDIIAA  66  

DDEE  JJUULLIIOOLL  DDEE  22002200  

 
A Palau-solità i Plegamans, el dia 6 de juliol de 2020 a les 14:10 hores prèvia 
convocatòria oportuna i sota la presidència de l’Alcalde senyor Oriol Lozano 
Rocabruna, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local a la sala 
virtual , per a celebrar la sessió de caràcter extraordinari amb urgència en 
primera convocatòria. 
 
Hi són presents els senyors Regidors següents: 
 
PUJOL LOZANO JORDI 
FREIRE NUÑEZ PATRICIA ISABEL 
SOLER GUALLAR EVA MARIA 
FARGAS ROCA IGNASI 
NAVARRO CEBALLOS LAURA 

 

 
Assistits de la Secretària que subscriu, M. Assumpció Rodríguez Marín i de 
l’Interventor Francesc Pallarols Rusca. 
 
Tot seguit hom dóna compte i informa de la correspondència oficial rebuda 
des de la darrera sessió, així com dels Butlletins Oficials, Decrets i 
Resolucions emeses fins a la data, donant-se per informats. 
 

11..--  LLEECCTTUURRAA  II  AAPPRROOVVAACCIIÓÓ  DDEE  LL’’AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  

AANNTTEERRIIOORR    

 
La Presidència, declara vàlidament oberta la sessió, que s’inicia amb la lectura 
i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de caràcter ordinari de data 2 
de juliol de 2020, que resta aprovat com a acta per unanimitat. 
 

  

22..  QQÜÜEESSTTIIOONNSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA,,  CCOONNTTRRAACCTTAACCIIÓÓ  II  

OOBBRREESS  

  

GESTIÓ ECONÒMICA 

 

PRP2020/937 ANTECEDENTS 
Atès que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té com a  objectiu donar 
suport a la supervivència de les empreses i persones treballadores autònomes 
del municipi  que per haver hagut de tancar obligatòriament en compliment de 
la normativa vigent durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus Covid-
19 i restringir la seva activitat per la mateixa causa, han  vist  fortament reduïts 



Junta de Govern Local de data. 6 de juliol de 2020. Sessió de caràcter extraordinari amb 
urgència. 

 

els seus ingressos amb la conseqüent  dificultat per fer front a les despeses 
obligatòries.  
Conforme a l’exposat i com a mesura considerada necessària, per resolució 
de l’alcaldia de data 15 d’abril de 2020, ratificada pel Ple en data 29 d’abril de 
2020, s’aprovaren les Bases    per a la concessió de microcrèdits per facilitar 
la supervivència de la petita i mitjana empresa i persones treballadores 
autònomes del municipi de Palau-solità i Plegamans, afectada per la crisi 
sanitària provocada pel coronavirus covid-19- i  es procedí a l’oportuna 
convocatòria. Les referides Bases van ser publicades en el Butlletí Oficial de 
la Província de data 16 d’abril de 2020. 
 
A l’anunci de referència  s’indicava que les Bases es donaven per aprovades  
definitivament  sempre i quan no es formulessin al·legacions durant el període 
d’exposició pública, en quin supòsit s’establia com a termini per a la 
presentació  de sol·licituds de participació en la convocatòria el període 
comprés entre els dies 18 de maig i el 2 de juny de 2020. 
 
Conforme a l’establert a la Base  9, correspon a la Junta de Govern local la 
concessió dels microcrèdits , d’acord amb  la proposta de la Comissió 
Tècnica. 
 
Analitzades les sol·licituds presentades  segons els requisits i exigències 
indicats a les Bases  reguladores d’aquests microcrèdits, per part de la 
Comissió tècnica encarregada i conforme a l’establert a la Base 8 , s’ha 
efectuat la pertinent  proposta d’adjudicació dels microcrèdits.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
-Marc legal de les subvencions, concretat en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i les Bases reguladores 
Generals de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans. 
-Article  55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 
-Article 21.1. m) de la Llei de Bases del Règim Local 7/1985. 
-Disposició Addicional 3ª apartat 4 del RD 463/2020. 
-Base 9  reguladora  per a la concessió de microcrèdits   per facilitar la  
supervivència de la petita i mitjana empresa i persones treballadores 
autònomes del municipi de Palau-solità i Plegamans. 
 
Atesos els antecedents exposats 
 
Per unanimitat, s’acordà: 
 
PRIMER.- Aprovar i validar la proposta efectuada per la Comissió Tècnica  
encarregada en data 6 de juliol de 2020 , conforme a l’establert a la Base 8 de 
les Bases  reguladores i convocatòria  per a la concessió de microcrèdits per 
facilitar  la supervivència de la petita i mitjana empresa i persones 
treballadores autònomes del municipi de Palau-solità i Plegamans. 
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SEGON.- Aprovar, atesa la proposta de la Comissió Tècnica:  
 
a) Prendre coneixement  i donar per vàlids: 
1. El desistiment de petició de microcrèdit formulat   per  peticionari  NIF 
****2518X 
2. La sol·licitud de reducció de l’import del microcrèdit inicialment sol·licitat 
per part del representant de la societat amb CIF J65702904, petició final de 
microcrèdit que es concreta en la quantitat de 4.000 €. 
3. La sol·licitud de reducció de l’import del microcrèdit inicialment sol·licitat 
per part del representant de la persona autònoma amb NIF ****9033W, petició 
final  de microcrèdit que es concreta en la quantitat de 3.000 €. 
4. La sol·licitud de reducció de l’import del microcrèdit inicialment sol·licitat 
per part del representant de la persona autònoma amb NIF ****0557B, petició 
final  de microcrèdit que es concreta en la quantitat de 4.200 €. 
 
 
b) Aprovar la concessió dels microcrèdits  als beneficiaris que seguidament es 
detallen   per rigorós ordre d’entrada i pels imports que s’indiquen  en ordre a 
la disponibilitat pressupostària   de 100.000 euros  conforme a la dotació 
establerta a l’aplicació pressupostària  50502/43300/83100 del pressupost 
municipal : 
 
 
 
NÚM.       CIF/NIF   ENTRADA  DIA ENTRADA HORA   IMPORT  IMPORT  
ORDRE  REGISTRE    SOL·LICITAT ATORGAT 

ENTRADA    
1 ****0557B 2020/6210 18/05/2020 0:08 4.200,00 € 4.200,00 € 
2 ****5758X 2020-6211 18/05/2020 0:09 5.000,00 € 5.000,00 € 
3 ****1027M E/000241-2020 18/05/2020 0:14 5.000,00 € 5.000,00 € 
4 ****9033W 2020-6212 18/05/2020 0:24 3.000,00 € 3.000,00 € 
5 ****6002B 2020-6214 18/05/2020 0:32 3.000,00 € 3.000,00 € 
6 ****2518X 2020-6216 18/05/2020 7:36 5.000,00 € 5.000,00 € 
7 B60516101 2020-6218 18/05/2020 8:36 5.000,00 € 5.000,00 € 
8 ****8997R 2020-6219 18/05/2020 8:37 5.000,00 € 5.000,00 € 
9 ****7665J 2020-6221 18/05/2020 9:06 5.000,00 € 5.000,00 € 
10 ****1335L 2020-6228 18/05/2020 9:32 5.000,00 € 5.000,00 € 
11 ****5159X 2020-6230 18/05/2020 9:56 2.500,00 € 2.500,00 € 
12 B64383201 2020-6234 18/05/2020 10:21 5.000,00 € 5.000,00 € 
13 J65702904 2020-6247 18/05/2020 11:50 4.000,00 € 4.000,00 € 
14 ****7111B 2020-6253 18/05/2020 12:42 5.000,00 € 5.000,00 € 
15 ****0347M 2020-6266 18/05/2020 14:37 4.720,00 € 4.720,00 € 
16 ****3456Y 2020-6290 18/05/2020 21:01 5.000,00 € 5.000,00 € 
17 ****1937R 2020-6294 18/05/2020 23:15 5.000,00 € 5.000,00 € 
18 B61550851 2020-6295 18/05/2020 23:37 5.000,00 € 5.000,00 € 
19 ****2199T 2020-6324  19/05/2020 20:28 3.500,00 € 3.500,00 € 
20 ****3797A 2020-6477 21/05/2020 12:41 5.000,00 € 5.000,00 € 
21 B58522632 2020-6568 22/05/2020 13:58 5.000,00 € 5.000,00 € 
22 ****4707D 2020-6662 25/05/2020 19:29 5.000,00 € 5.000,00 € 
23 ****0685V 2020-6844 28/05/2020 19:49 5.000,00 € 80,00€ 
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      TOTAL 100.000€ 
 
 
c) Indicar que les sol·licituds  que en aquest apartat s’assenyalen, tot i complir 
amb els requisits establerts a les Bases, no poden ser beneficiàries de la 
concessió del microcrèdit a l’haver-se exhaurit  la disponibilitat pressupostària 
establerta a la base 5 i no poder atorgar-se microcrèdits  en el seu conjunt per 
valor superior a 100.000 €: 
 
CIF/NIF ENTRADA REG. DIA/ ENTRADA H. ENTRADA    IMPORT 
****4837F 2020-6962    01/06/2020              16:55     5.000,00 € 
 
 
d) Denegar l’atorgament de concessió de microcrèdits  als següents a les 
persones sol·licitants, al no reunir els requisits establerts a la Base 2.1 : 
  
CIF/NIF REPRESENTANT 
****3305D 
****5869F 
 
e) Considerar desistits de la seva petició  de concessió de microcrèdit  a les 
persones  sol·licitants  que no van procedir a la subsanació requerida de les 
mancances detectades dins el període establert, tot i l’advertiment  que en fer 
cas omís, es consideraria que desistien de la seva sol·licitud, els sol·licitants 
que es relacionen : 
 
CIF/NIF REPRESENTANT 
****7239V 
****3199x 
****0450T 
****2773M 
 
TERCER.-  Ordenar es portin a terme les actuacions oportunes en ordre  a la 
formalització i signatura dels convenis establerts a la Base  9 i conforme al text  
transcrit en Annex a les Bases. 
Considerar, conforme a l’establert a la Base 9,  que un cop notificada la 
proposta definitiva d’atorgament del microcrèdit, aquest es  donarà per 
acceptat en el moment en que es signi el conveni entre empresa/persona  
treballadora  autònoma sol·licitant i l’Ajuntament. 
 
QUART.- Ordenar els ingressos als beneficiaris dels microcrèdits  conforme a 
l’establert a la base 11. 
 
CINQUÈ.- Ordenar  es procedeixi a les publicacions establertes a la Base 17. 
 
I sense més assumptes a tractar es tanca la sessió, essent les 14:41, de la 
qual cosa s'aixeca la present acta de què com a Secretària, certifico. 


