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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 23/12/2020, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG201050:

ASSUMPTE
Aprovació inicial de les bases reguladores per a les assignacions econòmiques de Projectes d'Autoocupació
(Convocatòria 2020-2021).
Número d'expedient N666/2020/000007

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Atès que considerant les necessitats que imposa l'actual conjuntura econòmica, tant als Ajuntaments com a la
ciutadania metropolitana, els òrgans de govern de l'AMB han acordat obrir una nova línia de cooperació econòmica,
que prioritza donar suport a les politiques socials dels Ajuntaments metropolitans i posa a la seva disposició un
conjunt de recursos destinats a complementar les actuacions que impulsen en l’àmbit del desenvolupament econòmic
del seu territori, amb l’objectiu de crear i diversificar l’activitat econòmica i de generar llocs de treball.

Atés que s'han redactat les bases que han de regular la sol·licitud i l'atorgament de les subvencions per l’increment
de l’ocupació efectiva per compte propi mitjançant una assignació econòmica per a la creació del propi lloc de treball
(autoocupació) de persones desocupades del municipi de Sant Boi de Llobregat i/o persones desocupades d'altres
municipis de l'Àrea Metropolitana que iniciïn una nova activitat empresarial a Sant Boi de Llobregat.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/12/2020
Vist l'article 222 de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 122 del ROAS. que preveuen que els ens
locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes, entitats públiques o privades o particulars les activitats
dels quals supleixen o complementen els serveis atribuits a la competència local o siguin d'interès local,
Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb allò establert a l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat aprovada en el Ple Municipal de 24 de febrer de
2014 i el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 aprovat en el Ple Municipal de 21 de juliol de 2016.
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de
Ple, que tingué lloc el dia 01/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de
l'Ajuntament,

ACORD
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PRIMER: Aprovar inicialment les bases reguladores per a les assignacions econòmiques de Projectes
d'Autoocupació (Convocatòria 2020-2021).
SEGON: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20 dies, mitjançant la publicació
al BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
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Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
període d'informació pública.
A efectes de la comunicació de les presents bases a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, es traduiran i
publicaran en llengua castellana. En cas de dubte o discrepància entre les dues versions, l'original i vàlida serà
l'aprovada en llengua catalana.

PEU DE RECURS
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 23/12/2020
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