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Edicte d'ampliació de termini de la convocatòria per a la concessió de subvencions en 
l'àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a 
conseqüència de la Covid-19 els municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la 
Granja d'Escarp i Torres de Segre 
 
Per decret de presidència número 569/2020 s'ha ampliat el termini per a la presentació de 
sol·licituds fins al dia 19 de novembre de 2020 a les 23:59 hores, de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues 
econòmiques com a conseqüència de la Covid-19 els municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, 
Aitona, la Granja d'Escarp i Torres de Segre. 
 
Aquest termini s'amplia, d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atenent la petició formulada 
per l'Ajuntament de Lleida i per garantir una major concurrència i accés a la subvenció per part de 
possibles beneficiaris. 
 
Aquest nou termini modifica i deixa sense validesa el previst en la convocatòria de concessió 
d'aquests ajuts, en règim de concurrència no competitiva, i que va ser publicada en el BOP de 
Lleida núm. 209, de 29 d'octubre de 2020, BDNS (Identif.): 530.407, d'acord amb les bases 
reguladores per a la concessió d'aquestes subvencions, aprovades inicialment per Decret de 
Presidència núm. 464/2020 i definitivament per acord de Ple de 23 d'octubre de 2020 i publicades 
en el BOP de Lleida número 207, de 27 d'octubre de 2020, pàgines 155-164 i extracte al DOGC 
nombre 8269, de 12 de novembre de 2020 . 
 
Contra aquesta resolució d'ampliació de termini no procedeix la interposició de cap recurs, sens 
perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment. 
 
Lleida, document signat electrònicament 
 
El president,  
 
 
 
 
 
David Masot Florensa  
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