Vist el DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual
s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als
sectors més afectats per la pandèmia, publicat al DOGV del dia 26 de gener
de 2021.
Vista la nota informativa sobre determinats aspectes relacionats amb
l’art. 8 del citat Decret Llei pel Director General de l’Administració Local
Antoni Such Botella del dia 17/03/2021.
Vista que en la resolució núm.173/2021 del dia 12 de maig de 2021
l’Ajuntament s’accepta les ajudes del Pla Resistir.
Vistes les noves bases reguladores les quals s’adeqüen tant al Decret
Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell com a la nota informativa del dia
17/03/2021.
Vista la quantitat sobrant de 48.910 euros, la qual es concedirà en
segon convocatòria per ajudes a persones autònomes i microempreses
afectades per la pandèmia.
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Primer.- Aprovar les noves bases del Pla Resistir que regularan el
repartiment de les subvencions en la segona fase.
Segon.- Fer la previsió de 48.910 euros destinats en esta segon
convocatòria a persones autònomes i microempreses incloses en el CNAE
de la nota informativa aprovada per el Director General de Administració
Local Antoni Such Botella de data 17/03/2021.
Tercer.- Justificar, abans de l'1 de desembre de 2021, davant la
Direcció General d'Administració Local, i pel tràmit telemàtic habilitat a
aquest efecte, la totalitat de les despeses realitzades mitjançant un certificat
emès pel personal funcionari competent.
Quart.- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que, respecte a
la gestió d'aquestes ajudes, duga a terme el personal tècnic competent en
les matèries objecte d'aquestes ajudes, així com a les actuacions de control
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ORO AZORIN CANET, Alcaldessa de l’Ajuntament de Favara en base
a les competències establertes a l’article 21 de la Llei 7/85 de 2 d’abril

financer que realitza la Intervenció de la Generalitat i als procediments
fiscalitzadors de la Sindicatura de Comptes.
Quint.- Donar conter de la present Resolució en la pròxima sessió
Plenària del Ajuntament per a la seua ratificació.
A Favara, document signat electrònicament a la data del marge
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