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Número de registre 1758

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
Extracte de l’acord de la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2019 pel qual es
convoquen subvencions a activitats comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament de Mollerussa
afectades per obres públiques municipals
BDNS (Identif.): 442290
Per acord plenari de data 21 de desembre de 2018, es van aprovar inicialment les bases reguladores per a
l’atorgament de subvencions a activitats comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament de Mollerussa
afectades per obres públiques municipals. Aquest acord fou objecte de publicació al BOP de Lleida número
3, del dia 4 de gener de 2019.
L’objecte d’aquestes bases s definir el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva de
les subvencions a activitats comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament de Mollerussa afectades
per obres públiques municipals per tal de reduir-ne l’impacte negatiu i què hagin tingut una durada superior
a un mes.
Atès que la disposició transitòria primera de les bases, estableix que les convocatòries públiques per a la
concessió dels ajuts es realitzaran per acord de Junta de Govern Local, aquesta, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents acorda:
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions a activitats comercials, de serveis, de restauració i
d’allotjament de Mollerussa afectades per obres públiques municipals executades durant l’anualitat 2018 i
que el termini d’execució ha estat superior a un mes.
Aquestes obres es relacionen en l’annex 1 d’aquesta convocatòria, al qual es pot accedir a través del web
municipal. En aquest annex s’especifica la durada de les obres i s’identifica la zona afectada de cadascuna
d’elles. Essent les activitats incloses en cada zona les que podran concórrer en aquesta convocatòria.
Tot de conformitat amb les Bases reguladores que han estat aprovades definitivament i publicades al BOP
de Lleida número 35, del dia 19 de febrer de 2019.
Segon. La dotació de la subvenció a activitats comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament de
Mollerussa afectades per obres públiques municipals per aquesta convocatòria, s de 30.000 euros. Existint
crèdit adequat en l’aplicació pressupostària 14.4314.4790000 del Pressupost vigent.
Tercer. Aquestes subvencions van dirigides a persones físiques i a persones jurídiques, societats civils i
comunitats de bens legalment constituïdes que realitzin la seva activitat econòmica en establiments
comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament situats dins de l’àrea afectada per l’obra pública
realitzada a la ciutat de Mollerussa i siguin autònomes, petites empreses o microempreses. Tal i com preveu
l’article 2 de les bases reguladores.
Quart. Els conceptes i la quantia de les subvencions, tal i com preveu l’article 5 de les bases reguladores
són els segments:
1. Lloguer del local comercial.
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2. Realització de cursos de formació comercial, de caràcter específic, per a millorar la qualificació
professional, de l’empresariat i del personal contractat: S’inclouen noms les despeses derivades del cost del
curs i de la inscripció al mateix.
3. Despeses tendents a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, tals com els derivats del disseny
de noms, marques i logotips, el disseny o elaboració de material gràfic i documental de tot tipus (etiquetes,
cartells, targetes de presentació, fullets, catàlegs, envasos, embalatges...).
4. Serveis d’assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial, de millora de
la imatge o d’assessorament laboral i fiscal relacionat amb l’exercici de l’activitat.
5. Despeses generades per la implantació o la prestació de serveis tècnics i tecnològics per a la venda i
difusió de l’activitat comercial a través d’Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial.
6. Publicitat en radio, televisi, premsa, aplicacions per a telèfons i smartphones, Internet, blogs y xarxes
socials o altres suports.
7. Quotes d’assegurances de responsabilitat civil derivada de l’exercici de l’activitat comercial.
8. Despeses derivades de contractes de subministrament d’energia, aigua, telèfon o Internet específicament
referits a l’establiment comercial.
Es subvencionaran les depeses justificades per les persones beneficiaries tenint en compte els límits
segments i d’acord amb l’article 6 de les bases:
1. La quantia de la subvenció no podrà superar l’import total de la quota tributària que el subjecte beneficiari
de la subvenció hagi satisfet a la hisenda municipal en concepte d’impostos i taxes municipals, vinculats
exclusivament a l’activitat econòmica objecte de la subvenció i proporcional a la durada de les obres
expressada en coeficient anyal, d’acord amb la segment fórmula:
S= QT*CDOA
On:
- S: Subvenció
- QT: Quota tributària
- CDOA: Coeficient durada de les obres anyals, on 1 equival a una durada de 12 mesos.
2. En cas que la suma dels imports sol·licitats pels qui compleixin els requisits per a accedir a les
subvencions sigui superior a l’import objecte de la convocatòria, aquest import es prorratejar entre les
persones beneficiaries en proporció a la subvenció inicialment determinada resultant del paràgraf anterior
(S).
L’obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no excloure l’atorgament
d’aquesta, tal i com recull l’article 7 de les bases reguladores. Així no obstant, l’import de les subvencions
rebudes no podrà ser mai d’una quantia que superi el cost de l’activitat subvencionable, per cadascun dels
conceptes subvencionables.
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Els requisits generals per poder accedir a aquesta subvenció són els que consten a les bases reguladores
d’aquesta convocatòria.
Cinquè. El termini de presentació de sol·licituds s’estableix en dos mesos, que s’iniciarà a partir del dia
segment a la publicació de la convocatòria en el butlleta oficial preceptiu.
Les sol·licituds, d’acord amb l’article 8 de les bases reguladores, s’hauran de sol·licitar per escrit en el model
normalitzat que es pot obtenir a les oficines municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament de Mollerussa. Les
sol·licituds s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament de Mollerussa o per mitjans electrònics a
través de la seu electrònica del web municipal.
Sisè. De conformitat amb l’article 13 i 14 de les bases reguladores com a òrgan instructor dels expedients es
nomena a la persona titular de la Regidoria d’urbanisme i contractació i com a l’òrgan resolutori sobre les
sol·licituds a la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Mollerussa. El termini màxim per dictar la resolució
inicial de concessió de la subvenció s de 3 mesos a comptar de la data de finalització del termini de
presentació de les sol·licituds.
Per a la distribució dels ajuts es tindre en compte els criteris previstos a l’article 6 que regula la quantia de la
subvenció i que són la durada de les obres i la quota tributària que l’objecte beneficiari de la subvenció hagi
satisfet a la hisenda municipal en concepte d’impostos i taxes municipals, tal i com preveu l’article 11 de les
bases.
Setè. Publicar l’aprovació de la convocatòria al BOP de Lleida, al tauler municipal, e-tauler de la seu
electrònica del web d’aquest Ajuntament, i a la BDNS.
ANNEX 1. https://www.mollerussa.cat/

Digitally signed by eBOP
Date: 2019.03.07
12:51:07 CET
Reason:
Location: es_ca

Administració Local

23

