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Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc en data 13 de gener de 2023.

«
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2022,

mitjançant el qual es va iniciar expedient de revocació i reintegrament de la subvenció
atorgada en data 1 d’octubre de 2021 al Sr. DAVID ARROYO NIETO, destinada a persones
treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a
Cornellà de Llobregat i per el comerç local, que han hagut de cessar la seva activitat a causa
dels efectes del reial decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19 o que
hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi, així com als
titulars d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa obligats al tancament en
base a la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de
Catalunya,  per import de 500 euros, per incompliment dels articles 14.1 h) i 37.1 c) i d) de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Vist que s’ha procedit a la notificació de l’acord d’inici d’expedient de revocació i
reintegrament mitjançant plataforma ENOTUM en data 9 de novembre de 2022 i acceptada pel
beneficiari en data 10 de novembre de 2022.

Atès que l’indicat acord atorga al beneficiari un termini de quinze dies per a la
presentació d’al·legacions per a la defensa dels seus drets, d’acord amb el articles 92 i 93 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.

Atès que no s’ha presentat cap al·legació per part de l’interessat en el termini
establert.

Vist l’article 98.1 del Reial Decret 887/2006 abans esmentat, el qual estableix que
l’administració podrà resoldre el procediment de reintegrament en els mateixos termes de
l’acord d’inici quan el beneficiari no presenti al·legacions, com és el cas que ens ocupa.



Atès el que preveu l’article 100 del citat Reial Decret 887/2006 en relació a la
proposta de resolució del procediment de reintegrament.

Vist l’informe emès per la cap de Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa General.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2019, i modificat pel Decret d’Alcaldia 2414 de
data 10 de juny de 2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la província de data 22 de
juny de 2021, el Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa a la Junta de Govern
Local  l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Revocar l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en data 1
d’octubre de 2021 d’atorgament de subvenció al Sr. DAVID ARROYO NIETO per import de
500€ euros.

Segon.- Disposar que el Sr. ARROYO NIETO, DAVID reintegri l’import de 500,-
euros rebuts en concepte de pagament de la subvenció atorgada, més 16,18 euros
corresponents als interessos de demora, havent de reintegrar la quantitat total de 516,18
euros.

Tercer.- Aprovar la relació de liquidacions núm. 2022/00697 emesa  el 15 de
desembre, amb un import de 516,18 euros, corresponent al reintegrament de l’import de la
subvenció no justificada, que s’inicia i finalitza amb l’expedient “- JGL 4/11/2022
JUSTIFICACIÓ 2020 CC18-J119 DAVID ARROYO NIETO.” ID Expedient 189837, amb un
deute total de 516,18 euros 16,18 euros corresponen a interessos de demora.



Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Cinquè.- Trametre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
en compliment d’allò que disposen els articles 17.3b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, general de
subvencions i a la Web municipal, i al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya en
compliment d’allò que disposa l’article 4 del RAISC.

Sisè.- Notificar el present acord a l’Àrea de Gestió de Comerç i Turisme, al
departament de Comptabilitat, al departament de Tresoreria i al beneficiari pel seu
coneixement i efectes.
 »

A Cornellà de Llobregat, en la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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