El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 1 de juny de 2017, va acordar aprovar les
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a les inversions
destinades a l'obertura de nous establiments amb atenció al públic i per les
inversions en reforma, rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic ja
existents en determinants carrers de l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Centre
Històric de Figueres que requereixen revitalització comercial, amb el seu annex 1 i
plànol.
L'anunci d'aprovació inicial i el sotmetiment a informació pública ha estat publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 120, de data 23 de juny de 2017,
pàgina 69, durant el termini de vint dies hàbils.
I des del dia 19 de juny fins el dia 14 de juliol de 2017 es va exposar el mateix anunci
al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Durant el termini d'exposició pública transcorregut no s'ha formulat cap al·legació ni
reclamació al respecte, pel que de conformitat amb el punt tercer de l'acord adoptat
pel Ple municipal de data 1 de juny de 2017, com que no s'ha presentat cap
al•legació ni reclamació contra les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a les inversions destinades a l'obertura de nous establiments amb
atenció al públic i per les inversions en reforma, rehabilitació i millora d'establiments
amb atenció al públic ja existents en determinants carrers de l'àmbit del Pla
d'Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres que requereixen revitalització
comercial, amb el seu annex 1 i plànol, aquestes han quedat definitivament
aprovades, tal com consta al certificat de data 8 de setembre de 2017 que s'inclou a
l'expedient.
En l’expedient consta l’informe del Coordinador del Pla d'Intervenció Integral del
Centre Històric de Figueres, de data 15 de setembre de 2017, relatiu a la
convocatòria per a la concessió de subvencions per a les inversions destinades a
l'obertura de nous establiments amb atenció al públic i per a les inversions en
reforma, rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic ja existents en
determinants carrers de l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric que
requereixen revitalització comercial.
Són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis de Catalunya, el pressupost municipal de 2017, aprovat definitivament pel
ple municipal en sessió de data 1 de juny de 2017 i les bases d’execució del
pressupost.
És per tot això que, aquesta Alcaldia Presidència, RESOL:
Primer.- Aprovar la convocatòria de les subvencions per a les inversions destinades
a l'obertura de nous establiments amb atenció al públic i per les inversions en
reforma, rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic ja existents en
determinants carrers de l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric de
Figueres que requereixen revitalització comercial, que es transcriu tot seguit:

"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LES INVERSIONS DESTINADES A
L’OBERTURA DE NOUS ESTABLIMENTS AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC I PER A
LES
INVERSIONS
EN
REFORMA,
REHABILITACIÓ
I
MILLORA
D’ESTABLIMENTS AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC JA EXISTENTS EN
DETERMINATS CARRERS DE L’ÀMBIT DEL PLA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
DEL CENTRE HISTÒRIC DE FIGUERES, QUE REQUEREIXEN REVITALITZACIÓ
COMERCIAL.
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
1. Objecte i destinataris
És objecte de la present convocatòria la regulació de la concessió de subvencions a
l'empara de les Bases aprovades en data 1 de juny de 2017 (BOP núm. 120 23.06.2017, DOGC núm. 7426 - 3.08.2017 ) per a:
a. inversions per a la implantació de noves activitats amb atenció al públic
b. inversions en reforma, rehabilitació i millora d'establiments amb activitats ja
existents amb atenció al públic
en les plantes baixes dels immobles que consten a l'annex 1 i plànol adjunt de les
bases, per tal de generar activitat econòmica i revitalitzar comercialment alguns
carrers de l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral que es desenvolupa al Centre Històric
de Figueres.
2. Finançament
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017 502 43000 77000 "Ajuts per a les inversions destinades a
l'obertura i reforma d'establiments amb atenció al públic" i s’hi destina la quantitat
total de cent setanta cinc mil euros (175.000 €).
3. Règim d'atorgament
Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el
sistema de concurs i convocatòria única.
4. Sol·licitud d’ajuts
4.1. Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud per local comercial a la
convocatòria corresponent. En cas que es rebi més d’una sol·licitud referent a un
mateix local, únicament es considerarà la primera que consti inscrita en el Registre
General de l'Ajuntament de Figueres.
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini que estableix la
corresponent convocatòria.
4.2. Les sol·licituds d'ajuts econòmics es formularan davant l'Ajuntament, a partir de
la seva presentació a l'OMAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà, Av. Salvador Dalí, 107
de Figueres), al web www.figueres.cat, o bé a través dels altres mitjans previstos a
l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions públiques. I amb independència o en paral·lel a la sol·licitud
de la llicència d'obra o comunicació prèvia d'obres que s'escaigui, mitjançant la
presentació de:

a) Instància de sol·licitud de subvenció amb expressió de les dades de
l'establiment i del sol·licitant, inclòs el número de compte corrent als efectes
de posteriors liquidacions.
b) Memòria de l'activitat a desenvolupar que contingui el pressupost detallat de
totes les actuacions, les inversions previstes i fotografies interiors i exteriors
de l'establiment.
c) Projecte tècnic, plànols o croquis de l'adequació del local per a l'activitat, amb
indicació dels materials i acabats.
d) En el cas de noves activitats, pla d'empresa en base al model de pla
d'empresa en línia del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de
Catalunya, realitzat amb l'assessorament de l'àrea de Promoció Econòmica
de l'Ajuntament de Figueres.
e) Declaració de subvencions rebudes i sol·licitades per la mateixa activitat.
f) Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del/s sol·licitant/s o dels seus
representants en el cas de societats mercantils.
g) Fotocòpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer o altre títol
que permeti la utilització del local.
h) Autorització de la propietat de l’establiment, en el cas que els sol·licitants de
l’ajut siguin llogaters del local.
4.3. 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 hàbils 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, amb la resolució prèvia que
s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 68 de Llei 39/2015, de 1 de octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, i s'arxivaran
les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les
bases i la convocatòria corresponent.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del
registre de documents de l'Ajuntament de Figueres.
5. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció s’iniciarà a partir del dia
següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província
de Girona i finalitzarà a les 14 hores del dia 31 de desembre de 2017.
6. Termini màxim per a l'execució de les inversions subvencionades i per a la
presentació de la justificació de l'actuació.
Les inversions que formen part de la subvenció concedida han d'estar executades
abans del 30 de setembre de 2018.
La data límit per a la presentació de la justificació de les actuacions realitzades i la
sol·licitud del pagament de l'ajut és el 30 de setembre de 2018.

7. Termini de resolució i notificació
L’òrgan municipal competent resoldrà la convocatòria com a màxim en el termini de
30 dies a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds
Les concessions i denegacions així com tots els actes administratius derivats de la
tramitació administrativa relativa a les sol·licituds per concórrer a les convocatòries
que es portin a terme en el marc d’aquestes bases es notificaran electrònicament,
via e-NOTUM, als sol·licitants que hagin manifestat la seva autorització a ser
notificats per aquest mitjà, de forma expressa, en l’imprès de sol·licitud.
El sistema e-NOTUM enviarà un correu electrònic o un SMS d’avís informant del
dipòsit de la notificació, a l’adreça de correu electrònic o número de telèfon mòbil
que consti en el document d’autorització signat pel sol·licitant.
L’accés a les notificacions electròniques per part de les persones autoritzades
requerirà la seva identificació mitjançant una contrasenya d’un sol ús, que s’enviarà
al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic autoritzats.
La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha
acreditat la posada a disposició de persones autoritzades, han transcorregut deu
dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a
instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.
8. Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar
recurs de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent de la seva notificació.
9. Mitjà de notificació
Un cop transcorregut aquest termini 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 cada beneficiari de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data en què hagi
estat adoptada.
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajuntament tenir
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, com
també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens perjudici de
l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix
la normativa general de subvencions.
10. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al web corporatiu de
l’Ajuntament de Figueres. L’extracte de la mateixa, d’acord amb allò previst a l’article
17.3.b de la Llei 38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions, es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

11. Normes addicionals
En allò no previst en aquesta convocatòria regirà l’establert a les Bases aprovades
en data 1 de juny de 2017 (BOP núm. 120 – 23 de juny de 2017, DOGC Núm. 7426 3.8.2017). I, en allò no regulat a les referides bases ni en aquesta convocatòria serà
d’aplicació el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, amb les modificacions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (BOE
núm. 226, de 17 de setembre de 2014). Aquestes subvencions seran objecte de la
seva publicació a la Base de dades nacional de subvencions. Aquesta base de
dades estatal inclourà, com a mínim, el que assenyala l’article 20.2 de la Llei
38/2003, així com la identificació de les persones o entitats en situació de prohibició
que preveu l’apartat 2 de l’article 13, lletres a) i h), d’aquesta mateixa llei de
subvencions.
Els beneficiaris estan obligats a donar a conèixer el caràcter públic del finançament
de l’actuació, amb càrrec al Pla d’Intervenció Integral del Centre històric de Figueres.
I, la informació relacionada amb aquestes subvencions, així com els projectes
d’obres al que es refereixen aquestes subvencions, està sotmesa al règim de
transparència, per aplicació de l’article 8,1,g) de la Llei 19/2014 del 29 de setembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC 31-12-2014).
La cessió de dades de caràcter personal que s’hagin de fer a la intervenció municipal
en virtut de les obligacions que imposa la llei de subvencions i per al control efectiu
de la despesa objecte de subvenció, no requerirà el consentiment de l’afectat. En
aquest àmbit no serà aplicable el que disposa l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal."
Segon.- Autoritzar la despesa per un import màxim de 175.000 Euros (cent setantacinc mil euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017 502 43000 77000 de
l’exercici 2017, aprovada al pressupost municipal pel 2017.
Tercer.- Aprovar el model d'instància per a sol·licitar aquests ajuts, que s’adjunta a
l’expedient.
Quant.- Publicar l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones i publicar la convocatòria a la
pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis.

