EDICTE
BASES REGULADORES PER AL PLA D’ACTIVACIÓ DEL COMERÇ LOCAL
DEL MUNICIPI DE VALLFOGONA DE BALAGUER.
Edicte d’aprovació incial bases reguladores per al pla d’activació del comerç local del
municipi per al foment del comerç al MUNICIPI DE VALLFOGNA DE BALAGUER.
L’Ajuntament Ple, reunit en sessió de data 18 de novembre de 2020, ACORDA:
Primer.- DECLARAR l’aplicació de la tramitació d’urgència al procediment d’aprovació
de les Bases Reguladores del PLA D’ACTIVACIÓ DEL COMERÇ LOCAL AL
MUNICIPI DE VALLFOGONA DE BALAGUER-2020.
Segon.- APROVAR inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions
en l’àmbit del comerç per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència
de la COVID-19 al municipi de Vallfogona de Balaguer, del tenor literal següent:
BASES.PRIMERA.- FINALITAT
El Govern de l'Estat va declarar l'estat d'alarma amb l'objecte de frenar i prevenir la ràpida
evolució de la pandèmia ocasionada pel virus COVID-19, mitjançant el RD 463/2020, de
14 de març, el qual ha estat prorrogat en diverses ocasions i nova declaració d’estat
d’alarma RD 926/2020, de 25 d’octubre.
L'abast d'aquesta declaració ha arribat a la restricció de la mobilitat i la circulació de la
ciutadania, i al tancament de l'activitat dels comerços, no considerats essencials, el que
ha tingut efectes en molts dels comerços del municipi.
D’altra banda, aquesta pandèmia del COVID-19 ha sacsejat l'economia fins un punt que
mai havíem estat testimonis obligant a paralitzar l'activitat d'empreses, comerç i autònoms
i produint un efecte devastador en l'atur.
Cal fomentar el comerç al municipi de VALLFOGONA DE BALAGUER així com
millorar la qualitat de vida dels vilatans i vilatanes en aquests moments difícils per a les
petites empreses i famílies degut a la crisi econòmica en la que estem immersos, d'acord
amb el que es disposa a l'article 40 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, on s'estableix
que els poders públics han de tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes
les persones i l'article 45 del mateix cos legal, segons el qual els poders públics han
d'adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social
de Catalunya i dels seus ciutadans.
Per aquest motiu, i amb la voluntat de que les persones afectades econòmicament per
aquesta crisis puguin tindre més recursos econòmics per a poder consumir productes i/o
serveis necessaris i amb l'objectiu de fomentar el comerç al nostre municipi i la prestació
de serveis per part de les empreses locals, l'Ajuntament, a través d'aquestes subvencions,
vol ser un agent impulsor del sector econòmic al municipi,
SEGONA.- OBJECTE
1 . Constitueix l'objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions per al foment del comerç i l'activitat econòmica al municipi
de Vallfogona de Balaguer, amb els seus tres nuclis, VALLFOGONA, LA RÀPITA I
L’HOSTAL NOU I LA CODOSA.
2. Concretament l'ajuda econòmica, en forma de subvenció, es destina a impulsar
l'activitat dels comerços del municipi i fomentar la compra de productes i serveis al poble.
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Les subvencions s'atorgaran amb la presentació d'uns justificants de compra i de
pagament d'acord amb els criteris i determinacions d'aquestes bases.
TERCERA.- CRITERIS
1.
Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden
al•legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.
2.
El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el de concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de
presentació de sol•licitud.
3.
La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis establerts a la
normativa aplicable en matèria de subvencions/ i normativa complementària: Llei
38/2003, General de Subvencions, de 17 de novembre; el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa; el Decret Legislatiu 2/2003,
de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
QUARTA.- CONDICIONS I REQUISITS PERSONES BENEFICIÀRIES DE L'AJUT.
1 . En tots els casos les persones beneficiàries hauran de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries municipals, estenent aquesta situació a totes les persones de la
unitat de convivència.
2.
No estar sotmès/sa cap membre de la unitat de convivència en cap de les
circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
3.
És requisit indispensable que la persona sol•licitant estigui empadronada al
municipi de Vallfogona des del dia 1 de gener de 2020 i mantingui aquesta situació veïnal
fins, com a mínim, el 15 de gener de 2021.
4.
Només pot haver-hi un únic ajut per unitat familiar (d’aquí en endavant unitat de
convivència) segons consta en el Padró Municipal d'Habitants a 1 de juny de 2020. Els
serveis administratius municipals seran qui comprovaran aquestes dades.
5.
En cas que s'hagi sol•licitat un canvi de domicili per part d'un membre d'una unitat
de convivència prèviament beneficiària de l'ajut, tot i la possibilitat de constituir una nova
unitat de convivència, ni la persona que ha canviat la seva residència ni la resta de
membres de la unitat podran beneficiar-se de l'ajut.
CINQUENA- QUANTIFICACIÓ I GESTIÓ DEL PLA D’ACTIVACIÓ1.- DINERS DESTINATS AL PLA
L'Ajuntament de Vallfogona destinarà un total de 21.000 €, per la reactivació econòmica
del municipi.
El total de diners destinats als àmbits familiars serà de 30 € per unitat de convivència.
D'on surten els diners destinats a aquest pla/de transferència de crèdits no compromesos
del vigent pressupost: - Partida 22601 Despeses representació/- Partida 226092 Festes i
cultura, total 21.000,00 €.
Partida pressupostària/DESPESA amb càrrec a la partida pressupostària del vigent
exercici de 2020: 226/912 PLA ACTIVACIÓ DEL COMERÇ.
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2.- ESTABLIMENTS O COMERÇOS QUE PODEN PARTICIPAR EN AQUEST PLA
D'ACTIVACIÓ
Tallers
mecànics,
fusteria,
tapissers,
jardineria,
electricitat,
etc.
Perruqueries i centres d'estètica.
Restauradors, bars, restaurants, fleques i pastisseries.
Tots els comerços donats d'alta a qualsevol dels nuclis de Vallfogona, Hostal Nou i la
Codosa i la Ràpita.
Comerços no inclosos: Grans superfícies/Carrefour i benzineres.
3.- CONDICIONS O REQUISITS PER PODER ACCEDIR PER PART DELS
VEÏNS/ES.
Presentar mínim tres tiquets de diferents establiments del municipi, la suma dels quals
sigui superior a 150€
Consum mínim en cada establiment de 20€
Les famílies amb un ingrés inferior a 10.000 € anuals,/unitat de convivència/ presentar
tres tiquets per un import superior a 100 €, sempre que justifiquin els ingressos.
Només es podrà participar una vegada per àmbit familiar.
4.- FUNCIONAMENT I DURADA.
El funcionament serà entregar els tiquets a l'Ajuntament un cop validats s'entregarà un
val de 30 € a gastar a qualsevol comerç del municipi abans anomenat. Seran tres vals de
10€.
Tots
els
tiquets
seran
revisats
i
validats
per
una
comissió.
El comerç en sí, expedirà una factura a l'Ajuntament per l'import que s'hagi gastat en
aquell establiment per part del veí/na.
TERMINI de validesa del vals: 31/05/2021.
La durada de la campanya serà del 15 de desembre del 2020 al 31 de gener del 2021.
Per qualsevol motiu de confinament total, l'Ajuntament es reserva el dret a suspendre o
allargar el Pla Activació Local fins a nova normalitat.
Si passat els dos mesos encara queda diners a la partida, l'Ajuntament es guarda el dret a
poder allargar el termini d'entrega de tiquets.
L'atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant Decret d'Alcaldia.
El termini màxim de resolució de l'atorgament serà de tres mesos des de la presentació de
la sol•licitud.
Les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu contra la resolució de l'ajut.
No es podran atorgar subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
SISENA.- SOL·LICITUDS
1 . El procediment per a l'atorgament de les subvencions regulades a les presents bases
s'iniciarà a sol•licitud dels interessats d'acord amb allò que es disposa a l'article 66 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Les sol•licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar, mitjançant model
d'instància normalitzat, al registre general de l'Ajuntament, i s'adreçaran a l'Alcalde en
qualsevol de les formes previstes a l'article 38 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú.

3

Model de sol.licitud i Base de dades. www.vallfogona.net, estarà també a disposició dels
interessats en les oficines municipals.
Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
Justificant de compra o adquisició de serveis en els termes indicats a la base
La presentació de la sol•licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de la
subvenció.
Justificació mitjançant còpia declaració de renda i/o document equivalent, als
efectes d’acollir-se a rendes inferiors de 10.000,00 € /unitat de convivència/.
L'ajuntament comprovarà d'ofici l'empadronament i la unitat de convivència, així com la
situació d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals, tant per part dels
beneficiaris com per part dels comerços o empreses locals. A aquests efectes, s'unirà als
expedients individuals prova fefaent d'aquests extrems.
Les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu contra la resolució de l'ajut.
No es podran atorgar subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
SETENA.- COMPATIBILITAT
Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, l'ajut tindrà
la condició de compatible amb les que puguin lliurar altres organismes.
VUITENA.- RÉGIM SANCIONADOR
Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
L'Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.
DOTZENA.- PUBLICITAT I CONVOCATÒRIA
Atès el caràcter d’urgent d’aquest procediment, exposar al públic aquest acord
d’aprovació inicial pel termini de 10 dies hàbils incloent el text íntegre de les bases
mitjançant la publicació d’un anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al BOP de
Lleida, i web de l’Ajuntament/ www.vallfogona.net.
En cas que no es presentin al·legacions durant el termini, l’acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquestes Bases, entraran en vigor, un cop publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial
de la Província, un cop transcorregut el termini previst a l'article 124.2 del ROAS.
El que es fa públic als efectes oportunes, amb l’advertiment que contra la declaració
d’aplicació de la tramitació d’urgència del procediment, no procedeix la interposició de
cap recurs, d’acord amb l’art. 33.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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Vallfogona, 19 de novembre de 2020
L’ALCALDE,
XAVIER
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