Ajuntament de

L'Espluga de Francolí
(Conca de Barberà)

Durant el termini d’informació pública NO s’han presentat reclamacions i/o suggeriments
per la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu.
Es transcriu tot seguit el text definitiu de l’aprovació de les esmentades Bases:
BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
EMPRESES, PIMES I AUTÒNOMS DEL MUNICIPI DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
PELS PERJUDICIS CAUSATS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA
ACTIVITAT PROFESSIONAL PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
1.- Objecte i finalitat
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així
com el procediment de concessió de subvencions a establiments comercials
(empreses i autònoms) amb activitat legalment establerta al municipi de L’Espluga
de Francolí que, en el marc de la pandèmia provocada per la COVID-19, o bé han
vist suspesa la seva activitat, o bé han sofert la disminució de la facturació, o bé
han hagut d'adquirir material d'autoprotecció, i amb la finalitat de reactivar
l’economia del municipi.
L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o
utilitat pública, que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit comercial i
empresarial local i reprendre l’activitat econòmica i turística del municipi de
L’Espluga de Francolí, que s’han vist alterats a conseqüència de les mesures de
l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments, a reduir-ne l’activitat o bé
adaptar-la, amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.
Amb aquestes subvencions també es pretén contribuir a reactivar l’activitat turística
del municipi, ja que és la principal font d’ingressos dels empresaris, comerciants i
autònoms del municipi.
2.- Naturalesa
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari,
eventual, són lliurament revocables i reductibles en tot moment per les causes
previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. No generen cap dret per a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
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Pàg. 1-8

Les esmentades bases van ésser sotmeses a informació pública durant 20 dies hàbils
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 3 de desembre de 2020
(CVE-2020-09212).
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El Ple de l’ajuntament de l’Espluga de Francolí en sessió ordinària número 10/2020, de
data 26 de novembre va aprovar les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per
empreses, pimes i autònoms del municipi de l’Espluga de Francolí pels perjudicis causats
en el desenvolupament de la seva activitat professional per la pandèmia de la COVID-19.
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4.- Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases aquelles persones
físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat en un establiment situat al
municipi de l’Espluga de Francolí (un únic beneficiari per establiment) i que tinguin
llicència d’activitat al municipi amb anterioritat a l’entrada en vigor el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
A més, en el cas de persones físiques, trobar-se d’alta al règim especial de
treballadors autònoms de la seguretat social (RETA) des d’abans de la declaració
de l’estat d’alarma.
En cap cas podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones que
incorrin en algun motiu d’exclusió de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
No podran sol·licitar subvenció les persones jurídiques quan alguna de les seves
persones associades hagi sol·licitat la subvenció com a persona treballadora
autònoma.
5.- Import de la subvenció
L’import total de la partida pressupostària dedicada a la concessió de subvencions
a empreses, autònoms i PIMES es distribuirà de manera proporcional a la puntuació
obtinguda per cada destinatari segons els següents criteris:
- Número de setmanes que l’establiment va romandre tancat durant l’estat
d’alarma declarat pel real decret RD463/2020 de 14 de març: 1 punt per
setmana completa de tancament.
-
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Número de setmanes que l’establiment va romandre tancat durant les
restriccions declarades pel decret SLT/2546/2020 de 15 d’octubre: 1 punt
per setmana completa de tancament.

Pàg. 2-8

Quan es tracti de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat en la seva
activitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació
mensual des de l’alta de l’activitat.
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3.- Conceptes subvencionables
Són subvencionables les pèrdues derivades pel tancament o la disminució de la
facturació en els mesos d’abril, maig i juny de 2020 respecte del mateix període de
l’any anterior, per afectació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19.
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Aquestes subvencions seran compatibles amb altres ingressos que tinguin la
mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobre finançament. Tanmateix, serà
incompatible amb la percepció dels ajuts que determini la convocatòria.
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-

Percentatge de reducció d’ingressos entre el 2n i 3r trimestre de 2020
respecte el 2n i 3r trimestre de 2019. 1 punt per cada 5% de descens
d’ingressos de l’any 2020 respecte el 2019, fins a un màxim de 10 punts

Una vegada valorats tots els expedients es repartirà l’import total de la convocatòria
entre la suma de les puntuacions de tots els expedients i s’assignarà un import a
cada destinatari en funció dels punts valorats per la comissió aplicant la següent
fórmula:
Subvenció atorgada = (Ic/Pt) x Pe
Ic = Import convocatòria
Pt = Suma de tots els punts atorgats en els diferents expedients admesos
Pe = Punts obtinguts per l’expedient
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar
l'import del crèdit assignat a la convocatòria.
6.- Presentació de les sol·licituds
La sol·licitud es farà mitjançant la presentació telemàtica a través de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament a través de l’enllaç que s’habilitarà a tal efecte. o
mitjançant ofici a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament.
El termini de presentació de sol·licituds serà la que determini la convocatòria dels
ajuts.
7.- Documentació a presentar
A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:
-

Instància model.

-

Fotocòpia del DNI del/la sol•licitant en el cas de persones
físiques o fotocòpia del CIF/NIF de la persona jurídica
sol•licitant i, si s’escau fotocòpia del DNI i documentació que
acrediti la representació legal del representant de la societat.
Els interessats es podran també identificar electrònicament
davant l’ajuntament través de qualsevol sistema que permeti
garantir-ne la identitat.

-

Fitxa de tercers amb les dades bancàries (si no consten a la
base de dades municipal o aquestes s’haguessin modificat).
Declaració jurada (annex I), segons model publicat per
l’Ajuntament, on consti la següent informació: ingressos

-
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Pàg. 3-8

Despesa derivada de la compra d’elements de seguretat i salut vinculades
de forma directa a la COVID-19 durant l’any 2020: 1 punt per cada 100 euros
de despesa, fins un màxim de 5 punts.
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Declaració responsable de la persona sol·licitant (Annex II),
indicativa de les següents circumstàncies:
o

Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb
l’Ajuntament i no tenir pendent el reintegrament de
subvencions.

o

Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

o

No estar incurs/a en cap dels supòsits de prohibició per
obtenir la condició de beneficiari/ària establerts en la
legislació vigent.

o

Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els
documents que l’acompanyen són certes.

o

Que es compleixen i s’accepten tots els requisits que
exigeixen les bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar
els ajuts.

o

Que s’accepta la subvenció, en cas que sigui atorgada.

o

Que s’autoritza a l’Ajuntament a sol·licitar qualsevol
informació a fitxers públics per verificar les dades
contingudes en la sol·licitud.

Tant la declaració jurada com la declaració responsable figuren com annexos a
aquestes bases.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació de les bases
reguladores.
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, previ requeriment, en el
termini màxim de 10 dies hàbils des de la seva notificació. Si transcorregut aquest
termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que
el/la peticionari/ària ha desistit de la seva sol·licitud. Si l’últim dia de la presentació
de la documentació d’esmena de defectes coincideix amb dissabte o festiu, el
termini finalitzarà el dia hàbil següent.
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-

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 13-01-2021 | CVE 2021-00079 |

-

obtinguts durant els 2n i tercer trimestre de 2019 i 2020,
períodes durant els quals el negoci va estar tancat al públic i
import destinat a la compra de material de seguretat i salut
relacionades amb la COVID-19
Factures acreditatives de la compra de material de seguretat i
salut per l’establiment relacionades amb la COVID-19
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Secretari/a:
- Sr/a Cristina Romea Boqué, administrativa, o funcionari/ària en qui delegui.
9.-Resolució de les sol·licituds
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a la resolució del procediment
de concessió de les subvencions.
La resolució serà notificada a totes les persones beneficiàries de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data
d’aprovació de la resolució.
10.- Acceptació de la subvenció
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no
es manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
11.-Pagament i justificació
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament.
La justificació de les despeses objecte de subvenció s’haurà de presentar en el
moment de la sol·licitud, consistent en tota aquella documentació acreditativa que
es consideri oportuna, juntament a la documentació a presentar que consta a
l’article 7 de les presents bases.
12.-Modificació, reintegrament i nul·litat
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Presidència:
- Sr. Josep Maria Vidal Minguella, alcalde i regidor de Promoció Econòmica; o al
regidor/a que delegui;
Vocals:
- Sr Enric Mercadé Pàmies, regidor delegat de l’àrea de Comerç
i
- Sr. Alejandro Ruiz Lobato, secretari-interventor municipal
- Sr. Francesc Xavier Viñas Sans, tècnic de Concactiva
- Un regidor de Junts per L'Espluga de Francolí (JxCAT-JUNTS)
- Un regidor de Nova Espluga-FIC (NE-FIC)
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La proposta de resolució serà elaborada per una Comissió de caràcter tècnic per
revisar i valorar les sol·licituds presentades segons els criteris que figuren en
aquestes bases, que emetrà informe de l’avaluació efectuada i que tindrà la
composició següent:
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8.- Procediment d’atorgament
La concessió d’aquestes subvencions correspon a l’Àrea de promoció econòmica,
àrea implicada per raó de la matèria, sense perjudici de les delegacions que es
considerin oportunes.
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14.- Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de la subvenció contemplada a les presents bases
s’obligaran a complir les següents condicions:








Complir l’objectiu que fomenta la concessió de la subvenció.
Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui
requerida respecte a la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent.
Notificar a l’Ajuntament els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals,
amb anterioritat i posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control, és a dir, durant els 4 anys posteriors al del
desenvolupament de l’activitat.
Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l’art.
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

15.- Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de la subvenció contemplada a les presents bases
s’obligaran a complir les següents condicions:
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Complir l’objectiu que fomenta la concessió de la subvenció.

Pàg. 6-8

El control financer d’aquesta subvenció es regirà per allò establert en el Títol III de
la LGS, en correspondència amb la Disposició addicional catorzena del mateix cos
legal i en Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats locals, en relació al previst als articles 213 i 218 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004,
de 5 de març.
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13.-Verificació i control
L’Ajuntament es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de les condicions
de la subvenció, establertes en aquestes bases.
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La Junta de Govern Local té la facultat de revisar les subvencions concedides i de
modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han
tingut en compte per a la concessió de les subvencions. En cap cas es podrà
reformular les sol·licituds; i respecte al reintegrament de les subvencions, s’atindrà
al que disposa la normativa vigent.
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16.- Règim jurídic i interpretació de les bases
En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable la LGS, el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, la LPACAP, i la resta de normativa concordant.
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en
l’Ajuntament.
17.- Revocació i reintegrament de la subvenció
Les persones beneficiàries seran objecte d’obertura d’expedient de revocació de la
subvenció atorgada per l’Ajuntament quan:





Per incompliment de qualsevol de les obligacions que li corresponen,
d’acord amb les bases i la legislació general.
Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents
aportats.
Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer.
Altres supòsits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

18.- Règim sancionador
Les persones beneficiàries de les subvencions restaran sotmeses a les
responsabilitats i règim sancionador que sobre les infraccions administratives en la
matèria estableix la Llei General de Subvencions.
19.- Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de
dades, les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb els principis de
seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.
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Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui
requerida respecte a la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de l’Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent.
Notificar a l’Ajuntament els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals,
amb anterioritat i posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin
ser objecte de les actuacions de comprovació i control, és a
dir, durant els 4 anys posteriors al del desenvolupament de
l’activitat.
 Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos
que preveu l’art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
 Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.
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L’Alcalde
Josep M. Vidal Minguella

Pàg. 8-8

L’Espluga de Francolí, a data de signatura electrònica
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20.- Vigència
Aquestes bases es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i
entraran en vigor a partir de l’endemà que s’entenguin aprovades definitivament.
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