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“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vistes les bases generals reguladores de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, aprovades pel Ple de data 9 de febrer de 2012 i publicades al BOPB de 28 de febrer
de 2012.
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada inicialment
per acord del Ple de data 11/02/2016, el text definitiu de la qual es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el dia 14 d’abril de 2016.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 28/7/2016, va aprovar
inicialment les Bases generals per a l’atorgament de subvencions per a la modernització de
comerç i la restauració d’Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva, i vist que en
data 26/9/2016 es van publicar en el BOPB aquestes bases.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 15/3/2018, va aprovar
inicialment la modificació de les bases específiques reguladores de la concessió de
subvencions per a la modernització del comerç i la restauració d’Arenys de Munt en règim
de concurrència competitiva, i atès que aquestes modificacions van ser publicades el dia
23/3/2018, sense que s’hagin presentat al·legacions en el termini d’informació pública,
motiu pel qual les bases han quedat aprovades definitivament i publicades al BOPB de data
16/05/18 aquestes modificacions.
Atès que les bases preveuen que s’ha d’aprovar la convocatòria de forma anual, i que les
sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de 40 dies naturals des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al diari oficial corresponent.
Vist l’informe d’Intervenció número 80/2019 de data 3 de maig de 2019.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern local,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Obrir la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a persones
físiques o jurídiques, titulars d’una activitat econòmica en el sector comercial minorista del
sector serveis o de l’àmbit de la restauració, realitzada en establiment permanent del terme
municipal d’Arenys de Munt, que executin obres o millores abans de la finalització de l’any
2019, el text íntegre de la qual és el següent:
“1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 28/7/2016, va aprovar inicialment
les Bases generals per a l’atorgament de subvencions per a la modernització de comerç i la
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restauració d’Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva, i en data 26/9/2016 es
van publicar en el BOPB aquestes bases.
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 15/3/2018, va aprovar inicialment
la modificació d’aquestes bases, i aquestes modificacions van estar publicades al BOPB de
data 16/05/18.
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2019 serà de 15.000€ amb càrrec a l’aplicació
230. 430. 77000.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
1. L'objecte de les presents Bases és regular les subvencions que atorgui l’Ajuntament a
través de la Regidoria d’Economia a establiments minoristes de l’àmbit del comerç, serveis i
la restauració , amb l’objectiu següent: Renovar i modernitzar el comerç, serveis i la
restauració, per tal que siguin més actius i competitius.
2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
projectes/intervencions desenvolupats durant el període corresponent a l’any 2019.
3.- Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla estratègic de Subvencions per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social.
Aquestes subvencions contribueixen a una millora qualitativa de l’oferta comercial,
incrementar la seguretat de les persones i facilitar l’accés per persones amb mobilitat
reduïda. En resum ajuden a potenciar i modernitzar els establiments comercials i de
restauració que presten aquests serveis al terme municipal, millorant la qualitat del servei
ofert i contribuint també a incrementar la cohesió social del municipi.
4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
Beneficiaris/àries
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que
hagin de realitzar les actuacions que fonamenten el seu atorgament, sempre que
reuneixin les següents condicions:
• Persones físiques o jurídiques, titulars d’una activitat econòmica del sector
comercial minorista, del sector serveis o de l’àmbit de la restauració, realitzada en
establiment permanent del terme municipal d’Arenys de Munt, que executin les
obres o millores abans de la finalització de l’any natural en que s’aprovi la
convocatòria.
• Els establiments han d’estar ubicats a peu de carrer i han d’estar exercint
l’activitat en la data de convocatòria d’aquestes bases.
• Que estiguin al corrent de pagament amb l’Ajuntament.
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Trobar-se al corrent del compliments de les obligacions tributàries així com de la
Seguretat social.
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen al punt 9.
3. Tampoc podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions per concurrència
competitiva aquells que, en el mateix any, siguin beneficiaris de subvenció directa,
mitjançant conveni i per la mateixa activitat, amb l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
6.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
1.- La instrucció del procediment per a l’atorgament d’aquestes subvencions correspondrà a
la Regidoria d’Economia.
2.- La proposta de concessió de les subvencions l’elaborarà la Comissió Qualificadora, òrgan
col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament, que estarà formada per les següents persones:
President:
• L’alcalde/sa, o persona en qui delegui
Vocals:
•
El regidor/a d’Economia.
•
Un tècnic/a responsable de l’àmbit.
•
Un representant de cada grup polític municipal del consistori.
•
Un funcionari de la corporació farà de secretari de la comissió i que tindrà veu
però no vot.
3.- L’òrgan competent per resoldre el procediment per a l’atorgament de subvencions serà la
Junta d Govern Local, d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici, article
32.6.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la convocatòria
o no esgotar el crèdit total previst en cas de que els projectes presentats no arribin a la
puntuació establerta per aquestes bases.
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de quaranta dies naturals a partir de
l’endemà de la data de publicació de la present convocatòria al BOPB.
El model normalitzat de sol·licitud estarà disponible a l’apartat Subvencions del web de
l’Ajuntament i a l’Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV).
Les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una
activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els
representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb
l'Ajuntament.
Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Vilatà.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
8.- Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del
termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
9.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
1. Les sol·licituds de subvenció es presentaran al registre general de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt o bé a través de la seu electrònica, dins el termini fixat en la convocatòria,
mitjançant la documentació següent, que podrà trobar-se al web municipal i a l’Oficina
d’Atenció de la Vila:
1) Model normalitzat de sol·licitud.
2) Memòria del projecte a realitzar pel que es demana la subvenció. Cal descriure el
projecte, perquè es realitza i què es pretén aconseguir realitzant-lo.
3) Pressupost previst pel projecte.
4) Dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció.
5) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal signatari/ària de la sol·licitud.(*)
6) Escriptura de constitució o Estatuts, en cas de tractar-se de persona jurídica.(*)
7) Poders de representació o certificat que acrediti la representació legal de qui signa la
sol·licitud, en cas de tractar-se de persona jurídica.(*)
8) Fotocòpia del CIF de la persona jurídica.(*)
9) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari d’acord amb el model normalitzat.
10) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
11) Declaració d’autorització a l’Ajuntament d’Arenys de Munt a obtenir de forma directa
l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social a través de certificats, si s’escau.
12) Altres documents que el sol·licitant estimi oportú.
(*) En aquest casos es podrà presentar una declaració responsable que substitueixi la
presentació de la documentació per acreditar les condicions exigides en els punts 5, 6, 7 , 8
anteriors, en el cas que ja s’hagin aportat anteriorment, o entitats que estiguin registrades a
l’Ajuntament, sempre que no s’hagin modificat o que no hagin transcorregut més de 2 anys
des de la seva presentació.
2. Cada subjecte podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria, que integrarà o bé
una activitat o bé un projecte.
3. La documentació ha de ser original o, si s’escau, fotocòpia acarada.
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4. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
10.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que
si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
12.- Criteris objectius d’atorgament i quantia individualitzada de la subvenció
1. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats amb la següent ponderació, essent la puntuació màxima
que es pot obtenir 100 punts:
a) Qualitat tècnica de la l’actuació (30 punts): Adequació i viabilitat de l’actuació
d’acord amb les característiques del local i/o per la incorporació d’aspectes
innovadors (renovació d’equips per guanyar eficiència energètica,
modernització de la il·luminació interior o exterior amb criteris d’estalvi
energètic, implantació de sistemes i procediments e-commerce o
l’automatització de processos).
b) Singularitat (20 punts): Singularitat, peculiaritat, diferenciació o caràcter únic
de l’actuació respecte de les actuacions de millora típiques del sector. Es
valorarà les actuacions que posin en valor la singularitat del local on està
ubicat el comerç, els seus elements arquitectònics i mobiliari, així com la
peculiaritat dels productes que es venen.
c) Impacte (25 punts): Actuacions que permetin millorar les prestacions del local
en termes d’increment del seu impacte comercial, de marca, increment previst
de clientela o millora qualitativa de l’oferta comercial al carrer on s’hi ubiqui.
(Embelliment i/o restauració de façanes i aparadors, millora de la imatge
corporativa de l’establiment, renovació/adequació de la terrassa, renovació
de la retolació comercial, renovació o substitució de tendals exteriors).
d) Urgència (20 punts): Actuacions que abordin problemes estructurals i/o
d’estanqueïtat del local que suposin un risc per a la seguretat de les persones,
que en garanteixin o millorin la seva seguretat, facilitar l’accés per a persones
amb mobilitat reduïda, o donar compliment canvis normatius.
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e) Ubicació (5 punts): Els establiments comercials ubicats en trams de carrers
afectats per obres i la seva mobilitat en un període superior a 3 mesos.
2. Per obtenir la condició de beneficiari caldrà haver obtingut un mínim de 50 punts.
Quantia màxima de les subvencions i aplicació pressupostària
1. En la convocatòria de l’any 2019 l'import màxim que es destinarà per a la concessió
d’aquestes subvencions són 15.000€.
2. L’import de la subvenció a concedir es determinarà en relació als punts assignats.
3. L’import màxim individual de les subvencions s'estableix en 1.000 euros, i en 1.500 € per
als comerços que compleixin el criteri de valoració per ubicació en carrers afectats per obres,
sense sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada.
4. En cas que existeixi sobrant, aquest es distribuirà proporcionalment entre les
subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda i import concedit inicialment. En
aquest cas es podrà superar el límit de 1.000 €.
5. L’import de les subvencions en cap cas podrà superar aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions públiques o privades el cost del projecte subvencionat.
6. El percentatge de finançament podrà arribar fins el 50 % del cost total del projecte
subvencionat.
13.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats
en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò
previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.”
Segon.- Informar que la tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu
aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de
participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que va aprovar el Ple
de l’Ajuntament en data 11/12/14 i les modificacions realitzades en data 25/8/2016,
16/6/2017 i 16/05/18.
Tercer.- Establir que el termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els
annexos corresponents que l'acompanyen, comença a partir de l'endemà de la publicació de
la convocatòria al BOP i finalitza en el termini de 40 dies naturals, comptats des de l’endemà
de la publicació. Així mateix es donarà publicitat de la convocatòria al web municipal i al
tauler d’edicte.
Quart.- Informar que els formularis de sol·licitud normalitzat estan disponible a l'apartat
Tràmits del web de l’Ajuntament, i, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament
per les entitats amb personalitat jurídica junt amb la documentació requerida des d'aquest
mateix web i, també al registre d’entrada de l’Ajuntament, si es tracta de persones físiques.
Per les entitats i associacions, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de
concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s'han
d'efectuar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de l’Ajuntament.

De la qual cosa es dona publicitat en base a la Llei 38/2003, de Subvencions.
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La secretària,
M Carmen Gómez Muñoz-Torrero
Arenys de Munt, a 17 de maig de 2019
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Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal
disposi d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica
avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la
identitat dels usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica.
Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense
personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot
emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens que s'indiqui en el certificat.
Cinquè.- Autoritzar una despesa màxima de 15.000€ amb càrrec a l’aplicació 230. 430.
77000 del pressupost de l’exercici 2019.
Sisè.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Promoció Econòmica i a la Intervenció Municipal
als efectes oportuns.”
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