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IDENTIFICACIÓ : 

Àrea/Servei: Promoció Econòmica 
Expedient núm.: 810/2021 
Procediment: Concessió d'ajuts extraordinaris previstos dins el marc de les mesures 
econòmiques urgents i de suport al teixit empresarial i comercial de Moià afectat 
econòmicament pel CÒVID – 19 

 
 
DECRET D’ALCALDIA  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 7 de juliol de 2022, es dicta el decret número 2022-0653, mitjançant el 

qual s’estableix el termini per a la presentació de sol·licituds, que es transcriu a 
continuació: 

 
“Segon. ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds serà de 
trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’última d’aquestes dues 
publicacions, i en tot cas fins el 16 de setembre de 2022: 
 
a) Del text íntegre de la convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Moià. 
 
b) De l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions” 

 
2. Vista la convocatòria de la subvenció, que en el el seu punt 6è “Termini, forma i 

lloc de presentació de les sol·licituds” estableix el següent: 
 

“6.1. El termini per a la presentació de sol·licituds s’estén des de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, fins el 16 de 
setembre de 2022.” 

 
Donat que la vaguetat en la convocatòria pot causar error en el termini de 
presentació de sol·licituds. 

 
3. Vist que en el registre d’entrada de l’Ajuntament s’han rebut sol·licituds per a 

obtenir l’ajut. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
Pàgina 2 de 2 

 
 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Article 109.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que preveu rectificar en 
qualsevol moment d’ofici, o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
SEGON.- Per Decret d’Alcaldia 2022-0731, de data 25 de juliol de 2022, les funcions 
atribuïdes per l’ordenament jurídic a l’Alcaldia es deleguen en la primera Tinent 
d’Alcalde, Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas, del 26 de juliol al 29 de juliol de 2022, 
ambdós inclosos, per absència de l’Alcalde i que actuarà com Alcaldessa accidental. 

 
RESOLC:  
 
PRIMER.- RECTIFICAR l’error material detectat i ESTABLIR que el període de 
presentació de sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts extraordinaris previstos dins el 
marc de les mesures econòmiques urgents i de suport al teixit empresarial i comercial 
de Moià afectat econòmicament pel CÒVID – 19  s’estengui des del 4 d’agost fins el 
16 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 
 
SEGON.- ACCEPTAR, a tots els efectes, les sol·licituds presentades amb anterioritat 
al dia 4 d’agost per a la seva valoració. 
 
TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució a Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per a general coneixement. 
 
 
 
Moià, 29 de juliol de 2022 
 

En prenc raó, 
Montserrat Ferrer i Crusellas   Joaquim Rosell López 
L’alcaldessa Accidental     Secretari 

 


