DILIGÈNCIA: ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S.1. Aprovació de les bases reguladores de les ajudes pels establiments de
restauració i centres d’estètica de Sant Fruitós de Bages, per compensar les
despeses econòmiques durant el tancament decretat per la resolució
SLT/2546/2020, amb motiu de la segona onada de COVID. (exp. 1710/2020).
Les dades de l'evolució del virus en el conjunt de Catalunya i del seu impacte en la
capacitat del sistema sanitari qüestionen la suficiència de les mesures de control
adoptades fins al moment i han determinat a la Generalitat de Catalunya la necessitat
d'implementar noves mesures més estrictes que afavoreixin la reducció de les
interaccions socials, tant en espais públics com privats, i la restricció de la mobilitat amb
l'objectiu d'intentar controlar la corba de contagis.
El 15 d’octubre de 2020, s’aprova la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per
la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Aquesta, en el seu apartat 5, elimina l’oferta d’activitats de serveis que impliquin contacte
personal proper, llevat que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari, o serveis
de perruqueria (exclusivament per a les activitats relacionades amb la higiene del
cabell). Per tant, aquesta restricció afecta a centres d’estètica i de bellesa, que han de
tancar els seus locals i no poder seguir prestant aquests serveis.
De la mateixa manera, a l’apartat 10, es suspenen les activitats de restauració, en tot
tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. No obstant, resten
exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics,
que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens
perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment
amb cita prèvia.
Aquestes restriccions tenen establerta una durada de 15 dies.
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha d’esdevenir un agent actiu a l’hora de garantir
la qualitat de vida de les persones del municipi, i de fomentar una economia local
dinàmica i forta. Per aquest motiu, en l’àmbit de les seves competències i dins de la seva
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DEPARTAMENT : Promoció Econòmica
PROCEDIMENT :
Núm. : 1710/2020
Nom : AJUDES PELS ESTABLIMENTS DE SANT FRUITÓS DE BAGES, PER
COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES DURANT EL TANCAMENT
DECRETAT PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020

capacitat econòmica, vol contribuir en pal·liar els devastadors efectes econòmics que
l’aplicació d’aquestes noves mesures restrictives pot tenir sobre els establiments
obligats a tancar.
L’ajut que s’aprova en aquest acord té per objecte compensar les despeses
econòmiques que els establiments obligats a tancar tinguin durant el temps de
tancament, com a fórmula per a la seva recuperació econòmica i garantia de
manteniment.
D’aquesta manera, s’espera ajudar als establiments com bars, restaurants, cafeteries i
centres d’estètica que es vegin obligats a tancar, i que per tant, no tindran els ingressos
associats a la seva activitat, a pagar les despeses fixes que igualment hauran de seguir
pagant, com despeses de lloguer, de subministraments o quotes d’autònoms.
L’acord es pren dins de les competències delegades pel Ple en data 20 d’agost de 2020
(publicat al BOPB del dia 3 de setembre de 2020).
La tramitació és urgent, cosa que suposa reduir a la meitat els terminis de tramitació i,
al mateix temps, s’ha optat perquè la presentació de sol·licituds pugui discorre
simultàniament a la informació pública, sense perjudici d’establir les garanties
pertinents, a l’empara de l’art. 72.1. de la Llei 39/2015.

En virtut de l’exposat, S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència i incloure a l’ordre del dia de la sessió de Junta de Govern
Local del 2 de novembre aquesta proposta.
SEGON. Aprovar inicialment les bases i obrir la convocatòria de subvencions que figura
com a annex al present.
TERCER. Aplicar a aquest procediment la tramitació d’urgència.
QUART. Sotmetre el procediment a un termini d’informació pública de deu dies hàbils,
el qual es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es publicarà al DOGC.
La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica
municipal.
CINQUÈ. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva des de l’endemà que
finalitzi el tràmit d’informació pública si durant aquest no es formula cap al·legació, sense
necessitat de cap acord exprés.
SISÈ. Disposar que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà en paral·lel al de
la informació pública, sense perjudici que la seva durada serà l’establerta a les bases.
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Atesa la situació d’urgència inajornable motivada per la necessitat d’implementar i
concedir el més aviat possible aquestes ajudes i donat que aquests establiments porten
ja gairebé dues setmanes de tancament, es proposa que el Regidor de Promoció
Econòmica, elevi a la Junta de Govern Local la següent proposta:

SETÈ. Condicionar l’atorgament de les subvencions a què, com a conseqüència de la
informació pública no quedi sense efecte la convocatòria o s’alterin les condicions de
concurrència de forma que no resulti possible l’adjudicació.
VUITÈ. Disposar que, si opera l’aprovació definitiva prevista a l’ap. 4t, es publicarà que
s’ha escaigut aquesta aprovació al BOP, a la seu electrònica municipal i al tauler
d’edictes municipal i que es procedirà també a publicar una ressenya de les bases al
DOGC.

BASES REGULADORES DE LES AJUDES PELS ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA DE SANT FRUITÓS DE BAGES, PER
COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES DURANT EL TANCAMENT
DECRETAT PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020.
Base 1. Objecte de les bases.
1. Aquestes bases tenen per objecte establir una línia de subvencions que pal·liï els
efectes econòmics que el nou tancament decretat per la Generalitat de Catalunya a
través de la Resolució SLT/2546/2020, de de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya, tingui sobre els establiments del poble.
Mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, és van adoptar una sèrie de
noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19
d'octubre, que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus
de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres
d'estètica i bellesa de no oferir els seus serveis, per el contacte personal proper que els
mateixos impliquen.
Així, entenent que els establiments, tot i haver de tancar, hauran de seguir assumint
algunes despeses de la seva activitat, aquesta subvenció compensarà aquests imports
i per tant, les pèrdues econòmiques causades pel nou tancament, com a forma d’evitar
que aquest tancament i la impossibilitat de generar ingressos, repercuteixi en les
possibilitats de les empreses de sostenir-se i mantenir la seva activitat.
Base 2. Beneficiaris.
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NOVÈ. Establir el següent oferiment de recursos:
- Inicialment, l’acte es de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament.
- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva en virtut de l’establert a l’ap. 4t, l’acte
esdevindrà, des que operi el previst en aquest mateix ap., una resolució que
posa fi a la via administrativa, i podrà ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona o, potestativament, per mitjà de recurs de reposició
davant de l’alcalde, en el termini d’un mes.
- Sens perjudici de l’anterior, els legitimats activament poden interposar qualsevol
recurs ajustat a dret.
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1. Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les
persones físiques o jurídiques (d’ara en endavant empreses) que prestin activitats de
restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica o bellesa a Sant Fruitós de Bages, i
que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya, i que fruit d’aquest
tancament hagin experimentat una reducció de la facturació d’un 30%, respecte el
mateix període de l’any 2019.
Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de
restauració, els bars, restaurants, cafeteries i establiments comercials amb degustació,
hagin o no realitzat serveis a domicili o menjar per emportar.
2. Les persones sol·licitants, per obtenir la condició de beneficiàries, han de complir els
requisits següents:
1r. No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es
considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de
subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.
2n. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar
3. La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti
que l’empresa peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes
bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb
totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent.
Base 3. Import de la línia de subvencions i el seu finançament.
L’import d’aquesta línia de subvencions és de 130.000 euros i es finançarà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 14.430.47903 Fons de reactivació econòmica COVID-19.
Base 4. Definició de la línia de subvencions.
Les subvencions compensaran la situació de tancament dels establiments de
restauració i centres d’estètica de Sant Fruitós de Bages, durant el període de tancament
d’entre el 16 i el 30 d’octubre de 2020 establert per la Resolució SLT/2546/2020.
Base 5. Import i despesa elegible.
El càlcul de l’import a subvencionar es calcularà parametritzant les despeses fixes
assumides per les empreses durant aquest tancament.
Aquest import no podrà superar la pèrdua d’ingressos que ha tingut l’empresa durant
aquest període, en comparació amb el mateix període de l’any passat, ni el límit de
2.000,00 euros.
La subvenció es destinarà a despesa elegible, considerada amb aquella que realitzi el
titular de l’establiment i que es refereixi a despeses habituals relacionades amb l’activitat
econòmica, i que s’han seguit pagant tot i la obligació de tancament establerta per la
Resolució SLT/2546/2020, sempre referides el període de tancament comprès entre el
16 i el 30 d’octubre.
Concretament, les despeses elegibles per aquesta subvenció son les següents:
• Despeses de lloguer, quotes hipotecàries del local, i pagament en concepte
d’espais de treball.

•

Les sol·licituds presencials es presentaran al registre municipal ubicat a la Casa
Consistorial (plaça de la Vila, 1), de dilluns a divendres hàbils, de 9 a 14 hores.
Les persones jurídiques, així com la resta de casos previstos a l’article 14 de la Llei
39/2015, únicament podran presentar la sol·licitud telemàticament, per mitjà de la seu
electrònica municipal.
Base 7. Procediment de la concessió
Finalitzat el termini de sol·licituds, i un cop verificada la concurrència de la condició de
beneficiari i acreditades les despeses que donen dret a la subvenció es dictarà resolució
reconeixent el dret i ordenant el pagament.
Les sol·licituds que reuneixin els requisits donaran lloc al reconeixement de la
subvenció, sense mai superar l’import màxim fixat de 2.000,00 euros per cada empresa
beneficiària.
El reconeixement de la subvencions es realitzarà per ordre de presentació, i fins a
l’exhauriment de de l’import de la línia de subvenció. Superat l’import de la línia de
subvencions, es denegaran les sol·licituds sense que s’entri a analitzar la possibilitat del
seu atorgament.
La totalitat de les actuacions municipals es notificaran per publicació a la seu electrònica
municipal i no es practicaran notificacions individuals.
Base 8. Òrgan competent.
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Despeses de subministraments (llum, aigua, gas, telefonia, internet, tpv,
escombraries…) del local.
• Despeses de quotes d’autònoms.
• Despeses de gestories associades a la gestió del tancament.
L’import de la subvenció es correspondrà a la part proporcional de les despeses
presentades que siguin adjudicables al període de tancament.
L’IVA deduïble no podrà ser considerat com despesa elegible.
La percepció d’aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions i ajuts
equivalents que atorgui qualsevol administració pública, sempre que la suma de les
subvencions no superi la despesa elegible.
Base 6. Presentació i tramitació.
El termini de presentació de sol·licituds serà del 9 de novembre al 6 de desembre de
2020.
Les empreses sol·licitants hauran de presentar presencial o telemàticament una
sol·licitud de subvenció, presentant una instància genèrica acompanyada de la següent
documentació:
- Model de l’annex 1: inclosa la relació de despeses justificades, la declaració de
pèrdues i la declaració responsable.
- Declaració censal d’alta: model 036 o 037.
- Còpies de factures, acompanyades del seu comprovant de pagament.
Aquestes factures han d’acreditar les despeses constitutives de despesa elegible
que serveixen per justificar la subvenció. Les factures hauran d’indicar en tot cas
que l’obligat al seu pagament és el sol·licitant de la subvenció.

4. Els beneficiaris tenen la condició de comptedants davant de la Sindicatura de
Comptes i del Tribunal de Comptes, en els termes de la seva legislació reguladora. Els
beneficiaris accepten la publicitat oficial de la subvenció obligatòria conforme a les Llei
19/2013 i 19/2014.

ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ:
AJUDES PELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA DE
SANT FRUITÓS DE BAGES, PER COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES
DURANT EL TANCAMENT ESTABLERTA PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020
(convocatòria aprovada Junta de Govern Local de ...).
EMPRESA SOL·LICITANT
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Les bases són aprovades per la Junta de Govern Local actant per la competència
delegada següent:
Òrgan delegant: Ple
Data de delegació: 20.08.2020
Publicació BOPB: 03.09.2020
Base 9. Publicitat de la convocatòria.
La convocatòria es publicarà a la seu electrònica municipal, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. Una referència a l’anunci es
publicarà al DOGC.
La totalitat dels actes es publicaran a efectes de notificació a la seu electrònica
municipal.
Base 10. Obligacions dels beneficiaris.
1. Els beneficiaris de la subvenció tenen les obligacions següents:
a. Les previstes a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
b. Hauran de conservar durant un termini de 6 anys els documents que acrediten
el seu dret a ostentar aquesta condició i tenir-los a disposició de l’Ajuntament
durant aquest mateix termini, comptador des que es practiqui el pagament de la
subvenció.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. A
tal efecte, autoritzen expressament a l’Ajuntament a consultar les seves dades
davant de les administracions tributàries i de la Seguretat Social.
2. Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de
la subvenció, en atenció a la naturalesa de la subvenció i dels seus beneficiaris.
3. La subvenció serà inscrita a la Base de Dades Nacional de Subvencions i els
imports percebuts pels beneficiaris estaran subjectes als impostos corresponents.

Nom i cognoms / Raó social:
DNI/CIF:
Domicili / domicili social:
Correu electrònic:
Telèfon:
REPRESENTANT LEGAL1
Nom i cognoms:
DNI:
ESTABLIMENT I ACTIVITAT
Nom comercial:
Activitat econòmica:
Ubicació2:

1

El representant ha de ser el signatari d’aquest annex.
S’indicarà el lloc on es troba l’establiment.
3 Només necessari si és la primera sol·licitud.
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COMPTE BANCARI ON DEMANA L’INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ3
IBAN: ES

RELACIÓ DE DESPESES JUSTIFICADES
Període que
comprèn

Creditor

NIF/CIF

Concepte
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pagament (sense IVA)
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Data factura

Període
imputat
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
16/10/2020
al
30/10/2020
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Import
imputat

S’aporta
justificant
de
pagament?
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Import total
sol·licitat

DECLARACIÓ DE PÈRDUES
1. Facturació bruta entre 16.10.2019 i 30.10.20194:
_________________________________
2. Facturació bruta entre 16.10.2020 i 30.10.20205: ________________________
3. Diferència (casella 1 – casella 2)6:
_____________________________________________
4. Pèrdua estimada percentual (casella 3/casella 1)X100)7:
__________________________

DECLARACIÓ RESPONSABLE
El sol·licitant declara responsablement:
1r. Que les dades que expressa en aquesta sol·licitud són certes.
2n Que ha estat obligat a suspendre l’activitat econòmica per la Resolució
SLT/2546/2020 i que aquesta ha suposat una reducció dels ingressos de facturació
superior al 30%, comparat amb el mateix període de l’any 2019.
3r. Que coneix i accepta les bases de la convocatòria de subvencions i es compromet a
complir totes les obligacions que se’n deriven en cas de ser beneficiari, de conformitat
amb la legalitat vigent i les mateixes bases.
4t. Que reuneix els requisits que declara per ser beneficiari de la subvenció que sol·licita
i que no incorre en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, es troba al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
5è. Que accepta sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que
realitzi la Intervenció de l’Ajuntament. A tal efecte, autoritza expressament a l’Ajuntament

4

Aquesta dada s’haurà de correspondre amb les declaracions fiscals que hagi presentat el sol·licitant, o,
en el seu defecte per aplicar-se el règim de mòduls, amb la comptabilitat. Import expressat en euros.
5
Import expressat en euros.
6
Import expressat en euros.
7
Import expressat en %
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El sol·licitant que signa aquesta declaració, als efectes de concórrer a les AJUDES
PELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA DE SANT
FRUITÓS DE BAGES, PER COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES
DURANT EL TANCAMENT ESTABLERTA PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020
(convocatòria aprovada Junta de Govern Local de ...) i afirma que les dades contingudes
en aquesta declaració són certes i es troben emparades pels documents fiscals i
comptables que està obligat a tenir.

a consultar les seves dades davant de les administracions tributàries i de la Seguretat
Social.
6è. Que no ha rebut cap altra subvenció ni ajuda per a la despesa justificada, o que, en
el cas de haver-ne rebut alguna, la suma de les subvencions no superen la despesa
justificada.
7è. Es compromet a comunicar qualsevol modificació que pugui presentar
transcendència per aquesta subvenció durant la seva tramitació.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Declaració censal d’alta: model 036 o 037.
Còpies de factures acreditatives d’haver assumit despeses elegible, i els
respectius comprovant de pagament.

SOL·LICITUD
El sol·licitant signatari d’aquesta instància demana poder concórrer a les AJUDES PELS
ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA DE SANT FRUITÓS
DE BAGES, PER COMPENSAR LES DESPESES ECONÒMIQUES DURANT EL
TANCAMENT ESTABLERTA PER LA RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 (convocatòria
aprovada Junta de Govern Local de ...) i que se li reconegui la condició de beneficiari i,
a tal efecte, formula la declaració responsable que consta en aquesta mateixa instància.

SIGNATURA
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LLOC I DATA

CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ:
Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l’acord següent:
VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE EN L’ORDRE DEL DIA:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la taula.
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la taula.
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents (5)
Número de sessió: 27/2020
Data de la sessió: 02.11.2020
Número d’acord: A.S1
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dona fe

