Expedient: 2020/326/05.04.02 -

DECRET D’ALCALDIA
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS COVID 19
(2a convocatòria)
A l’empara de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID 19 i les dificultats
que, aquest fet, ha provocat a famílies, autònoms i pimes, l’Ajuntament d’Alcoletge, va
promoure uns ajuts per tal de contribuir a pal·liar aquesta situació,
Per aquest motiu, el ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió celebrada el dia 30 de juny de
2020, va aprovar inicialment les BASES REGULADORES DELS AJUTS MUNICIPALS que,
entre d’altres, s’indiquen:
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1. Bases reguladores d’ajuts destinats a autònoms i pimes amb motiu de la crisi
econòmica derivada del Covid 19, que inclou dues línies, en concret:
a) Línia d’ajuts 1. Ajuts per tancament de l’activitat durant l’estat d’alarma.
Aquestes bases s’han exposat al públic per mitjà d’edicte per mitjà d’edictes publicats en el
tauler d’anuncis de la Corporació (eTauler) i en el BOP de Lleida núm. 129, de 7 de juliol, no
havent-se presentat reclamacions ni al·legacions contra les mateixes, per la qual cosa han
resultat definitivament aprovades, havent-se de publicar el seu text íntegre en el BOP de Lleida
de 6 d’agost de 2020,
La 1a convocatòria d’aquests ajuts s’ha gestionat i tramitat oportunament però, com sigui que
existeix, actualment, romanent a la partida pressupostària habilitada a l’efecte, s’ha considerat
adient formular una 2a convocatòria d’aquests ajuts, mantenint les bases i únicament modificant
la data límit de presentació de les peticions que, per a aquesta segona convocatòria, es fixa fins
el dia 24 de desembre de 2020 (inclòs), o fins que s’esgoti la dotació pressupostària inicial de la
partida de 10.500 €, reduïda en l’import corresponents als ajuts atorgats fins a la data,
A l’empara d’aquests antecedents i tenint en compte allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals així com el contingut de les
bases aprovades, pel present,
DISPOSO:
Primer.- Obrir la 2a convocatòria per a l’obtenció d’ajuts destinats a autònoms i pimes amb
motiu de la crisi econòmica derivada del Covid 19, en concret:
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a) Línia d’ajuts 1. Ajuts per tancament de l’activitat durant l’estat d’alarma.
d’acord amb les bases reguladores aprovades, i en els termes següents:
1. Bases reguladores: Bases reguladores d’ajuts per a les persones i famílies en situació
de vulnerabilitat econòmica i social derivada del Covid 19. BOP Lleida núm. 151 de 6
d’agost de 2020.
2. Objecte i finalitat: Atorgament d’ajuts econòmics per pal·liar els efectes i compensar
les pèrdues generades com a conseqüència de la crisi generada per la declaració de
l’Estat d’Alarma, arran de la pandèmia del Covid 19, a les persones físiques o
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jurídiques que exerceixin una activitat econòmica al municipi d’Alcoletge on hi
resideixi la seva seu social, i que hagin hagut de tancar l’activitat durant la vigència
de l’estat d’alarma.
3. Despeses subvencionables:
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Quotes del lloguer del local vinculat a l’activitat.
Quotes d’hipoteques relatives a l’adquisició de local vinculat a l’activitat.
Quotes per préstecs vinculats al finançament de l’activitat, leasings o
rentings de bens immobles i/o bens mobles vinculats directament amb
l’activitat.
Despeses d’adquisició o renovació d’equipament o maquinària vinculada a
l’activitat.
Despeses per a l’adaptació dels locals i les instal·lacions per aplicar
mesures preventives i de seguretat per a la protecció dels treballadors i la
ciutadania davant el COVID 19.
Despeses de subministraments bàsics vinculats a l’activitat (aigua, llum,
gas).
Altres conceptes similars vinculats a l’activitat.

4. Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques (empreses) que, a data anterior a
14/03/2020, exercissin una activitat econòmica a Alcoletge i que la seva seu social sigui
al municipi l’activitat de la qual hagi resultat afectada pel RE 463/2020 de 14 de març,
havent hagut de cessar l’activitat a Alcoletge, durant aquest període; en els termes de la
base 2 de les bases reguladores d’aquests ajuts.
5. Dotació econòmica, partida pressupostària i determinació d’ajuts:





Dotació: 10.500 €
Partida pressupostària: 480.01.439. Pressupost general municipal 2020.
Import individual dels ajuts: Import màxim de 300 € (base 4.8, apartats 2 i 3)
L’import de l’ajut atorgat, en tot cas, haurà de ser igual o inferior a la despesa
justificada.

6. Termini de presentació de de les sol·licituds:
Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida i fins el dia 24 de desembre de 2020, inclòs.
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7. Documentació a aportar: La descrita a la base 5, de les bases reguladores d’aquests
ajuts. En particular:








Instància segons model normalitzat.
Declaració responsable segons model normalitzat.
Copia DNI o NIE del sol·licitant, en cas de persona física. En cas de
persona jurídica, copia del CIF i de l’escriptura de constitució i dades de la
seva inscripció al RM, si es el cas.
Copia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica que demana
l’ajut.
Copia de l’escriptura de poders del representant de la persona jurídica o
altra documentació acreditativa de la seva representació.
Identificació de l’activitat que ha cessat.
Documentació acreditativa de l’alta a l’IAE de l’activitat que ha cessat amb
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motiu de la crisi del Covid 19
Documentació acreditativa d eles despeses realitzades i per les quals es
demana l’ajut o pressupost estimat de despeses.
Identificació i acreditació de la titularitat del compte bancari per a
l’abonament de l’ajut.

8. Criteris de valoració de les sol·licituds: Els definits a la base 4 de les bases
reguladores:
 Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, la comissió tècnica valorarà
les peticions formulades, el seu nombre i determinarà els imports resultants de
les peticions.
 Si l’import total, a l’empara de les peticions formulades, és igual o inferior al
màxim previst a la consignació pressupostària (10.500 €) i sempre que
s’acreditin tots els requisits d’aquestes bases, s’atorgaran totes les subvencions i
pel seu import màxim (300 €).
 Si l’import total, a l’empara de les peticions formulades, és superior al màxim
previst a la consignació pressupostària (10.500 €) i sempre que s’acreditin tots
els requisits d’aquestes bases, es calcularà la proporció que suposa aquesta
sobre l’import total de subvencions, obtenint-se, d’aquesta manera, el
percentatge màxim de subvenció a atorgar sobre les peticions formulades.
9. Òrgan competent: La resolució dels expedients es farà per acord de l’AlcaldePresident de la Corporació, previ informe-proposta de la comissió avaluadora descrita
en la base 7.
10. Termini de resolució i notificació: 30 dies hàbils de de la data de finalització del
termini establert per a la presentació de les sol·licituds d’acord amb aquesta
convocatòria. En cas que, en aquest termini, no s’hagi dictat resolució expressa
s’entendrà desestimada la petició. L’acord que resolgui aquesta petició posarà fi a la
via administrativa.
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, en els termes de l’art. 41.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques i, també, als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data en què s’adopti l’acord.
11. Justificació de la despesa subvencionada: En els termes previstos a la bases 6.11 de
les bases reguladores.
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12. Regim de recursos:
La resolució per la qual s’aprova aquesta convocatòria, posa fi a la via administrativa.
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos a comptar des del
dia següent al de la seva notificació o publicació. Alternativament i, de forma
potestativa, s’hi podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes al de la seva notificació o publicació.
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
13. Publicitat:
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació (eTauler) així
com en el BOP de Lleida, a més de qualsevol altre mitjà de publicitat local que la
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Corporació estimi convenient.
Ho mano i signo a Alcoletge, a data de signatura electrònica.
L’alcalde. Josep Ma. Gras Charles.
Davant meu.
La secretària. Ma. Jesús Pena Navarra.
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