
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE FIGUERES

ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques reguladores de la subvenció per als gimnasos i els
centres i estudis de dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars de Figueres del Pla de reactivació
municipal de Figueres 2020.

Junta de Govern Local:

Dictamen relatiu a aprovar les bases específiques reguladores de la subvenció per als gimnasos i els centres i
estudis de dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars de Figueres del Pla de Reactivació Municipal de
Figueres 2020.

 

Es proposa l'aprovació de les bases específiques reguladores de la subvenció per als gimnasos i els centres i
estudis dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars de Figueres del Pla de Reactivació Municipal de
Figueres 2020.

Es tracta d'activitats que s'han vist fortament afectades per l'estat d'alarma derivat de la crisi sanitària causada
per la COVID-19, amb dos períodes d'aturada obligatòria i amb una reducció important del nombre de clients.

Aquesta subvenció s'emmarca dins el Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Figueres, que és un programa
adreçat a empreses, professionals i autònoms de Figueres afectat per la crisi del COVID-19, amb la finalitat
d'aconseguir reactivar l'economia de la ciutat en el menor temps possible.

Així mateix, com a interès general dels veïns de Figueres, es pretén protegir la seva salut i evitar la propagació
del contagi del COVID-19 un cop s'aixequin les mesures de confinament i es permeti la represa de l'activitat
empresarial i comercial del municipi.

En l'expedient consta l'informe tècnic del cap de l'àrea de Promoció Econòmica, favorable a l'aprovació
d'aquestes bases.

Les bases específiques s'adeqüen, pel que fa a objecte, contingut i elements a allò que disposa la normativa
aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el reglament que la desenvolupa,
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; el Capítol I del Títol III del Reglament d'obres, activitats i
serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la secció segona del capítol III de
les Bases d'execució del pressupost municipal.

L'òrgan competent per a l'aprovació de les bases específiques reguladores de la subvenció per als gimnasos i
els centres i estudis de dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars de Figueres del Pla de Reactivació
Municipal de Figueres 2020 és la Junta de Govern Local, per delegació del ple en sessió de data 15 de juliol de
2019.

La cap del servei jurídic de l'àrea informa favorablement la tramitació que segueix.

En base als antecedents exposats, la Comissió Informativa General proposa a la Junta de Govern local, per
delegació del Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar bases específiques reguladores de la subvenció per als gimnasos i els centres i estudis de
dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars de Figueres del Pla de Reactivació Municipal de Figueres
2020, segons el text que es transcriu literalment com l'annex dels presents acords.

 

Segon.- Publicar bases específiques reguladores de la subvenció per als gimnasos i els centres i estudis de
dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars de Figueres del Pla de Reactivació Municipal de Figueres
2020, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la corporació, així com una referència d'aquest
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anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes que per termini de 20 dies hàbils puguin ser
consultades i es puguin plantejar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin adients.

 

Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública,
bases específiques reguladores de la subvenció per als gimnasos i els centres i estudis de dansa, ioga, pilates,
arts marcials i activitats similars de Figueres del Pla de Reactivació Municipal de Figueres 2020, que ara
s'aproven inicialment, quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, en base al
que estableix l'article 65.1 del ROAS.

 

Quart.- Autoritzar a l'Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a l'execució de
l'acord anterior.

 

 

ANNEX

“Bases específiques reguladores de la subvenció per als gimnasos i els centres i estudis de dansa, ioga, pilates,
arts marcials i activitats similars de Figueres del Pla de Reactivació Municipal de Figueres 2020

 

Article 1. Objecte i finalitat

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions per als gimnasos i els centres i
estudis de dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars de Figueres. Es tracta d'activitats que s'han
vist fortament afectades per l'estat d'alarma derivat de la crisi sanitària causada per la COVID-19, amb dos
períodes d'aturada obligatòria i amb una reducció important del nombre de clients.

Aquesta subvenció s'emmarca dins el Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Figueres, que és un programa
adreçat a empreses, professionals i autònoms de Figueres afectat per la crisi del COVID-19, amb la finalitat
d'aconseguir reactivar l'economia de la ciutat en el menor temps possible.

Així mateix, com a interès general dels veïns de Figueres, es pretén protegir la seva salut i evitar la propagació
del contagi del COVID-19 un cop s'aixequin les mesures de confinament i es permeti la represa de l'activitat
empresarial i comercial del municipi.

 

Article 2. Naturalesa i forma de concessió

El procediment de concessió de les subvencions previstes a les presents bases és el de la concurrència no
competitiva. Aquestes subvencions tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i
reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases.

Les subvencions no generen cap dret per a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.

L'aprovació d'aquestes bases correspon a la Junta de Govern Local, d'acord amb la delegació de competències
del Ple a la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2019.

 

Article 3. Àmbit d'aplicació i beneficiaris

Són beneficiaris de la subvenció les persones físiques o jurídiques que tinguin l'activitat al municipi de Figueres
i que la seva activitat es centri en els àmbits següents:

- Gimnasos

- Centres i estudis dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars

S'entén per activitat empresarial aquelles organitzacions que tenen llicència d'activitat al municipi o les altes
fiscals i laborals corresponents per poder dur-la a terme.
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Article 4. Despeses subvencionables i quantia de la subvenció

Seran subvencionables les despeses de funcionament dels gimnasos i els centres i estudis de dansa, ioga,
pilates, arts marcials i activitats similars de Figueres així com la compra de material fungible.

Les despeses subvencionables inclouen les següents:

- Lloguer del local

- Subministraments

- Qualsevol altra despesa de funcionament necessària per al desenvolupament de l'activitat empresarial

- Compra de material fungible, especialment guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic, així com qualsevol altre
material fungible.

L'IVA no és subvencionable.

Les despeses seran 100% subvencionables, amb un màxim de 2.000 € per sol·licitud en el cas dels gimnasos i
de 1.000 euros en el cas de centres i estudis dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars. Una vegada
exhaurit el crèdit disponible la presentació de la sol·licitud no dóna dret a l'obtenció de la subvenció.

Seran despeses subvencionables totes aquelles despeses que s'hagin produït a partir de la declaració de l'estat
d'alarma per la Covid.19, és a dir, a partir del 14 de març de 2020.

En el cas dels gimnasos, serà requisit per prendre part en la convocatòria regulada a les presents bases, el
compromís de realitzar un mínim de 20 matrícules bonificades pels 3 primers mesos al preu de 50 euros
durant l'any en curs.

 

Article 5. Sol·licitud de la subvenció

La sol·licitud de subvenció i tota la documentació requerida s'haurà de presentar en el termini que s'estableixi a
la convocatòria mitjançant instància, al registre d'entrada de l'Ajuntament o bé a través dels altres mitjans
previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'1 d'octubre, les persones jurídiques estan obligades a
relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Cada sol·licitant pot presentar una única sol·licitud.

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les bases i dels requisits
específics de la convocatòria corresponent.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'Ajuntament requerirà als sol·licitants
que s'esmeni o completi durant un període de 10 dies. L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de
documentació requerida s'ha de realitzar després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el
termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.

Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, en els termes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i prèvia resolució,
s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l'article
17.3.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal www.figueres.cat.

 

Article 6. Documentació a aportar

Instància normalitzada sol·licitant la subvenció, adjuntant:

Alta IAE – Model 036 o 037

Declaració responsable del nombre de treballadors que tenen al seu càrrec.
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En cas que no es presenti la justificació al mateix moment que la sol·licitud, pressupostos de les actuacions per
les quals es sol·licita la subvenció, d'acord amb l'article 4.

Declaració responsable conforme s'està al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

En cas que la totalitat de les actuacions s'hagin realitzat abans del període de presentació de sol·licituds, en la
presentació de la sol·licitud es pot presentar el compte justificatiu en els termes establerts a l'article 9 de les
presents bases.

La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits associats al procediment de
concessió pot ser una còpia simple (document escanejat en PDF), sempre que, en aquest darrer cas, es
manifesti a través d'una declaració responsable que els documents adjuntats són còpies idèntiques als
documents originals.

 

Article 7. Recursos econòmics

Les subvencions que s'atorguin en atenció a les presents bases tenen la consideració de despeses públiques i la
seva efectivitat queda condicionada a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient.

Les subvencions aniran a càrrec de l'aplicació del pressupost municipal que indiqui cada convocatòria i d'acord
amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que derivi d'aquest.

 

Article 8. Ordenació, instrucció i resolució de l'expedient

L'ordenació i instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon de l'àrea de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Figueres, sense perjudici de les delegacions

que es considerin oportunes, la qual realitzarà les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades en virtut de les quals es formularà la corresponent proposta de concessió.

La Junta de Govern Local és l'òrgan competent per a la resolució del procediment d'atorgament de les
subvencions i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

L'òrgan competent ha d'adoptar la corresponent resolució (concessions i denegacions) en el termini màxim d'un
mes. Un cop transcorregut el termini per a resoldre sense que s'hagi adoptat la resolució els sol·licitants poden
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució ha de ser notificada a tots els
beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d'adopció de la
resolució.

 

Article 9. Pagament

L'import de la subvenció concedit s'abonarà en un únic pagament un cop s'hagi presentat la justificació, prèvia
validació de l'òrgan gestor.

 

Article 10. Termini i forma de justificació

Els beneficiaris de la subvenció han de presentar el compte justificatiu dels fons rebuts abans del 31 de
desembre de 2020, si no l'han presentat juntament amb la sol·licitud.

El compte justificatiu dels fons rebuts s'ha de presentar amb el model normalitzat de l'Ajuntament de Figueres,
mitjançant escrit al registre municipal.

La manca de presentació del compte justificatiu comportarà la revocació de la subvenció.

El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es presenti en els terminis fixats, l'haurà
de verificar formalment i, si escau, haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els
defectes, completi la documentació o ampliï la informació.

L'incompliment de l'objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari, així com la resta
de les causes previstes a l'article 37 de la Llei General de Subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la
subvenció.
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Article 11. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris de la subvenció regulada en les presents bases s'obligaran a complir les següents condicions:

- Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció.

- Presentar la justificació de la subvenció, d'acord amb l'article 10 de les presents bases.

- Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.

- En el cas dels gimnasos hauran de realitzar durant l'any en curs un mínim de 20 matrícules amb una
promoció de tres mesos a 50 euros

 

Article 12. Incompatibilitats

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció, destinada a
aquesta mateixa finalitat, concedit/da per l'Ajuntament de Figueres.

Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions, prestacions i
ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin
d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

El conjunt d'aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions subvencionades.

 

Article 13. Inadmissió i desistiment

L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen
aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

La manca de presentació de qualsevol dels documents exigits per aquestes bases o la manca d'esmena dels
requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la
sol·licitud.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció abans de rebre la
resolució d'atorgament, presentant un escrit de desistiment.

 

Article 14. Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en els articles 52 a 69 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de Subvencions.

 

Article 15. 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 (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal
seran tractades d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre
protecció de dades.

 

Article 16. Règim jurídic

En tot allò no previst expressament en aquestes bases són d'aplicació les Bases d'execució del Pressupost
municipal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la llei general de subvencions; 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; el Decret 179/1995, de 13 de
juny , pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de
normativa d'aplicació.”
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Figueres, 7 d'octubre de 2020

 

L'alcaldessa presidenta

 

(20.282.022)
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