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EDICTE 
 

Anunci de correcció d’errades 

 
Atès que en data 17 de juny de 2021 va sortir publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 

Girona número 116, l’edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores per l’atorgament 

de subvencions, a causa de l’afectació econòmica originada per la situació d’alarma del Covid-

19, dirigides a bars i restaurants subjectes al pagament de la Taxa pel Servei de recollida i 

tractament de residus. 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2021 pel qual s’acorda modificar el 

títol, l’apartat 4 i l’apartat 11 de les bases específiques reguladores esmentades. 

 

Vista l’errada detectada en la transcripció de l’apartat 11 de les bases específiques esmentades i 

publicades al BOP el 17 de juny de 2021, en què per error apareix un 75% quan hauria de ser un 

50%. 

  

Es fa esmena de l’edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 116 del 

17 de juny de 2021, en el sentit que l’apartat 11 de les bases específiques esmentades queda 

redactat de la següent manera: 

 

“11. Import individualitzat de les subvencions 

 

L’import de les subvencions es determinarà segons els següents criteris: 

- Quantitat equivalent al 100% de la Taxa per a les quotes fins a 1.000 euros. 

- Quotes superiors, 100% els primers 1.000 euros i 50% de la quantitat que 

excedeixi. 

 

Les subvencions a les que fa referència la present convocatòria seran atorgades a càrrec 

de la partida pressupostària corresponent de l’exercici 2021.” 

 

 

Esmena que es fa pública per a coneixement general. 
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