
ANUNCI

Per Decret de la regidora de Promoció Econòmica, desenvolupament agrari i indústria núm.9 de data 17 de
novembre de 2020 s’ha resolt  aprovar la concessió de les subvencions directes al sector de la restauració i
centre  d’estètica  del  municipi  de Vacarisses  afectats  per  la  crisi  sanitària  provocada pel  Covid19,  que
transcrit literalment diu així: 

«Vist el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el RD 463/2020, de 14 de març, que
declara  d’acord  amb l’article  116  de  la  Constitució  l’estat  d’alarma per  a  la  gestió  de la  crisi  sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Vist que la COVID-19 ha tingut un impacte molt rellevant en els sistemes sanitaris, de seguretat, economies
i estils de vida.

Vist que aquesta situació ha obligat a dictar a l’Estat la següent normativa per a afrontar la crisis sanitària:
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, paper qual és declara l’Estat d’alarma per a la gestió de

la situació de crisi sanitària ocasionada paper COVID-19.
- Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, paper qual és prenen determinades Mesures a l’Àmbit

Econòmic i per a la i protecció de la salut pública.
- Reial  Decret  8/2020,  de  17 de  març,  de  Mesures urgents  extraordinàries  per  a  Fer  front  a

l’impacte Econòmic i Social de l’COVID-19.

Per part de la Generalitat de Catalunya s’ha dictat el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents
en matèria de contractació pública,  de salut  i gestió de residus sanitaris,  de transparència, de transport
públic i  en matèria tributària i  econòmica. Aquest  també preveu, sota  determinades condicions,  un ajut
màxim de dos mil  euros als  treballadors autònoms per tal  de pal·liar  l’efecte a l’esmentat sector de la
pandèmia amb la consegüent reducció a l’activitat econòmica.

Vist  que mitjançant  la  Resolució  SLT/2546/2020,  de 15  d'octubre,  és  van  adoptar  una  sèrie  de  noves
mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, que varen implicar la suspensió de
les  activitats  de restauració,  en tot  tipus de locals  i  establiments,  que  es poden prestar  exclusivament
mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres
d'estètica i bellesa de no oferir els seus serveis, per el contacte personal proper que els mateixos impliquen 

Vist  que  en  matèria  econòmica la  finalitat  és  protegir  i  donar  suport  al  sector  productiu  i  social  per  a
minimitzar l’impacte i assolir, de tal forma que, un cop finalitzada l’alarma sanitària, és produeixi com més
aviat millor la recuperació de l’activitat, atès el Reial Decret 8/2020, de 17 de març.

És per això que la prioritat és minimitzar l’impacte social i facilitar que l’activitat és recuperi tan aviat com la
situació sanitària millori.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix el següent als efectes de la present
Resolució:

article 1
Concepte de subvenció:

S’entén  per  subvenció,  als  efectes  d’aquesta  Llei,  qualsevol  disposició  dinerària  realitzada  per
qualssevol dels subjectes que preveu l’article 3 d’aquesta Llei,  a favor de persones públiques o
privades, i que compleixi a els requisits següents:



a) Que el lliurament és faci sense contraprestacions directa dels Beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un
projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ha efectuat o per
efectuar,  o  la  concurrència  d’una  situació,  i  el  beneficiari  ha  de  complir  les  obligacions
materials i formals que s’hagin establert.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment
d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

article 2
Procediments de concessió
És podin concedir de manera directa els subvencions següents:

a) Les previstes nominativament a els pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora
d’aquestes subvencions.

Als  efectes  de  què  estableix  el  paràgraf  anterior,  s’entén  per  subvenció  prevista  nominativament  als
pressupostos generals de l’Estat aquella en què almenys la dotació pressupostària i el beneficiari apareguin
determinats  als  estats  de  despesa  del  pressupost.  L’objecte  d’aquestes  subvencions  ha  de  quedar
determinat expressament al corresponent conveni de Col·laboració o Resolució de concessió que, en tot
cas, ha de ser congruent amb la Classificació funcional i econòmica del crèdit pressupostari corresponent.

1. b) Aquelles l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposat per l’Administració mitjançant
una norma de rang legal,  que segueixin el procediment de concessió que els  sigui aplicable
d’acordar amb la pròpia normativa.

2.
c)  Amb caràcter  excepcional,  les  altres  subvencions  en  les quals  s’acreditin  raons  d’interès
públic,  social,  econòmic  o  humanitari,  o  altres  degudament  justificades  que  dificultin  la
convocatòria pública.

Capítol III
Del procediment de concessió directa

article 3
Concessió directa

- La Resolució de concessió, si s’escau, o els Convenis a través dels quals és canalitzin aquestes
subvencions han d’establir les condiciones i els compromisos aplicables de conformitat amb el
que disposa aquesta Llei.

Els  Convenis  són l’instrument  habitual  per  canalitzar  les  subvencions  previstes  nominativament  en  els
pressupostos generals de l’Estat, o en els de les Corporacions locals, sense perjudici de què respecte d’això
estableixi la normativa reguladora.

El Govern ha d’aprovar per Reial Decret, a proposta del Ministre Competent i amb l’informe previ del
Ministeri d’Hisenda, les normes especials reguladors de les subvencions regulades en el paràgraf c)
de l’Apartat 2 de l’ article 22 d’aquesta Llei.

El  Reial  Decret  a  què  fa  referència  l’apartat  anterior  s’ha  d’ajustar  a  les  previsions  que  conté
aquesta Llei,  excepte pel  que fa  a l’aplicació  dels  principis de publicitat  i  concurrència, i  ha de
contenir com a mínim a els Aspectes Següents:
- a) Definició de l’objecte de les subvencions, amb Indicació del seu caràcter singular i de les

raons que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari, i els que justifiquin la dificultat
de la convocatòria pública.

- b) Règim Jurídic aplicable.
- c) Beneficiaris i modalitats d’ajuda.
- d)  Procediment  de  concessió  i  règim  de  justificació  de  l’aplicació  que  hagin  donat  a  les

subvencions i als beneficiaris i, si s’escau, e les entitats col·laboradores.



Per altra banda, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions estableix:

“…
Article  67.  Subvencions  de  concessió  directa  en  què  s’acreditin  raons  d’interès  públic,  social,
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

1. Es poden concedir directament, amb caràcter excepcional, les subvencions a què es refereix la
lletra c) de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei general de subvencions.

En  l’Administració  General  de  l’Estat,  en  les  entitats  locals,  i  en  els  organismes  públics  vinculats  o
dependents d’aquelles és aplicable el que preveu la Llei general de subvencions i en aquest Reglament,
excepte en el que en una i altra afecti l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.

- D’acord amb l’article  28.3  de  la  Llei  general  de  subvencions,  en l’Administració  General  de
l’Estat i en els organismes públics que en depenen o vinculats, el Consell de Ministres d’aprovar
per  reial  decret,  a proposta del Ministre competent  i  previ informe del  Ministeri  d’Economia i
Hisenda, les normes especials reguladores de les subvencions.

El citat Reial decret té el caràcter de bases reguladores de les subvencions que estableix, i inclourà els
extrems expressats en l’apartat 3 de l’article 28 de la Llei general de subvencions.

3. L’elaboració  del  Reial  decret  a  què  es  fa  referència  en  l’apartat  anterior  s’ha  d’ajustar  al
procediment regulat en l’article 24 de Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

L’expedient  ha  d’incloure,  a  més  dels  documents  que  s’estableixen  en  l’esmentat  precepte  legal,  els
següents:

a) Una memòria de l’òrgan gestor de les subvencions, competent per raó de la matèria, justificativa
el  caràcter  singular  de  les  subvencions,  de  les  raons  que  acrediten  l’interès  públic,  social,
econòmic o humanitari, o altres que justifiquen la dificultat de la seva convocatòria publica.

b) L’informe de el Ministeri d’Economia i Hisenda, que serà l’últim que s’emeti amb caràcter previ a
l’elevació de l’expedient amb el projecte de disposició a el Consell de Ministres, fora de perill que
sigui preceptiu demanar dictamen de Consell d’Estat.

4. Si per atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la  concessió  de les
subvencions fos necessari una prèvia modificació pressupostària, el corresponent expedient es
tramitarà en la forma establerta en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària,
un cop aprovat el corresponent Reial Decret.

FONAMENT JURÍDICS
A l’àmbit estatal s’han dictat el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions
en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i
s’estableix el procediment per a la seva concessió.

Així  mateix,  és  va  constituir  en  aquest  àmbit  l’Ordre  INT  /  277/2008,  de 31 de  gener,  per  la  qual  és
desenvolupa el RD anterior i s’estableix el procediment per a la seva concessió.

Les Corporacions Locals, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
poden actuar en l’àmbit de les seves competències per tal de pal·liar la situació descrita actual.

Les competències locals en l’àmbit del comerç estan expressament previstes a la Llei 18/2017, d’1 d’agost,
de comerç, serveis i fires, més específicament als seus articles 3.e, article 53 (que regula específicament les
polítiques de foment del comerç), i article 85.

Article 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladores  de les bases de règim local que estableix les
competències de l’Alcalde:  «Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o
d'infortunis  públics  o  greu  risc  dels  mateixos,  les  mesures  necessàries  i  adequades  donant  compte
immediata a Ple».



Vist  l’informe de  la  interventora  accidental  de  l’Ajuntament,  on  es  fa  constar  que  existeix  disponibilitat
pressupostària adequada i suficient a la partida pressupostària grups de programes 231, 241 i concepte 480,
en el  pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament  de Vacarisses, essent  la dotació pressupostària de
25.000 euros.

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 187/2019, de 17 de juny de 2019, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de juny de 2019.

RESOLC
PRIMER.- Aprovar la concessió de les subvencions directes  en l’àmbit de les activitats de restauració i als
centres d’estètica i  bellesa del  municipi  de Vacarisses, amb la finalitat de reactivar  i  impulsar aquestes
activitats davant de la situació del nou tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta subvenció tindrà un import màxim individual de 1.000 €.

La  concessió  d’aquestes subvencions  tindrà  caràcter  subsidiari  respecte  de qualsevol  altre  sistema de
cobertura  de danys,  públic  o  privat,  nacional  o internacional,  del  qual  puguin ser  beneficiaris/es  els/les
afectats/des.

D’aquesta  manera,  quan  a  els  esmentats  sistemes  no  cobreixin  la  totalitat  dels  danys  produïts,  les
subvencions que preveu aquesta resolució  és concediran amb caràcter complementari i seran compatibles
en concurrència amb altres  subvencions,  indemnitzacions,  ajudes,  ingressos  o recursos,  procedents  de
sistemes públics o privats, nacionals o internacionals, fins al límit de la valor del dany produït.

SEGON.-Aquestes subvencions és concediran amb subjecció a les següents condicions i compromisos que
assumeixen els beneficiaris:

1. Objecte de la subvenció
És tracta de subvencionar les despeses a les que hagin de fer front el sector de la restauració i  centre
d’estètica del municipi de Vacarisses, en el temps que dura la situació de pandèmia durant el qual no hagin
pogut exercir la seva activitat comercial en condiciones normals.

Els conceptes subvencionables podran ser:

 Lloguer  o  despeses  hipotecàries  associades  a  l’establiment  comercial  on  es  desenvolupa
l’activitat empresarial, quan no hagin pogut ser ajornats.

 Nòmines  i  assegurances  socials  (condicionat  a  que  no  hi  ha  hagut  cap  acomiadament  ni
sol·licitud d’acolliment a un ERTO a partir de la declaració de l’Estat d’Alarma)

 Interessos d’un préstec concedit en el marc de les ajudes de finançament en situació de COVID-
19. No es subvencionaran recàrrecs per demores en el compliment del contracte de préstec ni
interessos per saldos deutors.

 Despeses  relacionades  amb  la  digitalització  del  negoci,  com  ara,  compra  de  llicències  de
Programari i Manteniment habilitades per a establir el comerç en línia, adquisició d’equipament
informàtic  (hardware  i  software),  compra  d’ordinadors,  tauletes,  pantalles,  teclats,  escàners,
impressores,  sistemes  operatives,  sistema  VPN  i  llicències  per  teletreball,  despeses
relacionades amb la creació,  desenvolupament  i  manteniment  d’espais  web,  passarel·les  de
pagament per a comerç electrònic,

 Campanyes de màrqueting i publicitat durant el període de la crisi sanitària provocada per la
Covid19



 Qualsevol acció realitzada a partir del dia 14 de març amb els clients, amb l’objectiu de garantir
la liquiditat anticipada i que hagi generat despesa a la persona beneficiària

 Factures emeses per tercers ( compra de  material, subministres..)

2. Persones beneficiàries  
Els beneficiaris de la subvenció són pimes i persones treballadores autònomes,  persona física, donades
d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA),
amb seu social a Vacarisses i  que desenvolupi la seva activitat en el sector de la restauració i centres
d’estètica obligats  al  tancament en base a  la resolució  SLT  2546/2020 , de 15 d’octubre,  per  la  qual
s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya i de les seves successives modificacions i pròrrogues.

Les empreses del sector de la restauració que facin menjar per emportar també són beneficiàries d’aquesta
subvenció. 

Les persones beneficiàries han de comptar amb local obert i domicili fiscal al municipi de Vacarisses.

Només podrà ser subvencionada una sol·licitud per empresa i activitat econòmica ( sector de restauració i
centre d’estètica)

3. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/a
- Pimes i/o persona treballadora autònoma, persona física amb seu social al municipi de Vacarisses i

que la seva activitat presencial o l’obertura al públic hagi quedat suspesa com a conseqüència de
l’entrada en vigor de la Resolució SLT 2546/2020 , de 15 d’octubre, per la qual s'adopten noves
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 al territori de Catalunya

- En cas de persones estrangeres hauran de disposar del corresponent permís de treball per compte
propi.

- Estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries davant l’Ajuntament de Vacarisses,
l'Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya,  o bé disposar de la corresponent resolució
de  pròrroga,  ajornament,  moratòria  o  qualsevol  altra  condició  especial  dels  seus  deutes  amb
l’Ajuntament,  l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

- Estar en situació d'alta al RETA

- El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable que s’inclou  a
aquesta resolució  com a  annex I  i la presentació de la documentació acreditativa, quan així es
sol·liciti.

4. Termini, documentació i lloc de presentació de la sol·licitud 
4.1. Les sol·licituds  de la subvenció i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en un termini
màxim de 20 dies, a partir de l’endemà que es publiqui aquesta resolució.

El text complet d’aquesta resolució  es podrà consultar a la pàgina Web de l’Ajuntament de Vacarisses al
següent enllaç https://www.vacarisses.cat/seuelectronica/tauler-d-anuncis.htm. 

La sol·licitud per concórrer a aquesta subvenció , així com la resta de documentació a complimentar, es
formalitzarà en imprès normalitzat que es pot trobar a la web municipal http://www.vacarisses.cat/ 

La  documentació  s’haurà  de  presentar  pels  mitjans  electrònics  de  l’eTram  que  trobareu  a
https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tramits.htm

4.2. La documentació que cal presentar és la següent:

DECLARACIÓ RESPONSABLE, segons model de l’annex I acompanyada de la següent documentació:
En el cas de ser una pime:



- Còpia de l’escriptura de constitució
- Còpia dels estatuts de l’empresa
- Fotocòpia del DNI , Passaport o NIE de la persona sol·licitant
- Full de domiciliació bancària

En el cas d’una persona treballadora autònoma:
- Còpia de l’alta al RETA
- Fotocòpia del DNI , Passaport o NIE de la persona sol·licitant
- Full de domiciliació bancària

L’Ajuntament  en  tot  moment   tindrà  dret  a  sol·licitar  ,quan  consideri  necessari,  la  presentació  d’altres
documents justificatius.
Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència, incoherència o manca de documentació
necessària per la concessió de la subvenció, l'Ajuntament requerirà a l'interessat per tal que en un termini
de 10 dies completi o esmeni la seva sol·licitud. Si en aquest termini no es produeix esmena o no s'aporta la
documentació sol·licitada, s'entendrà que desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmits.

5. Procediment de concessió 
5.1. El procediment de concessió d'aquesta subvenció és el de concessió directa amb concurrència ,per
ordre cronològic de presentació de sol·licituds i amb el límit fins a exhaurir el crèdit disponible.

El termini màxim per resoldre la concessió serà de 15 dies a comptar des de l’endemà de la presentació de
la sol·licitud. 

Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació.

Les sol·licituds es resoldran per l'òrgan competent com acceptació i atorgant la subvenció o com la seva
denegació.  En  ambdós  casos  la  comunicació  a   la  pime  o  persona  treballadora  autònoma  es  farà
públicament  a  través  de  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament  i  particularment,  a  cada  persona  beneficiària
mitjançant correu electrònic.

La Comissió Avaluadora que revisarà la documentació, comprovarà els requisits i requerirà la documentació
adient si fos necessari. Composició de la comissió avaluadora: 

 Secretari de l'ajuntament
 Interventora municipal
 Tècnica de la Regidoria Promoció Econòmica, desenvolupament agrari, i Indústria

Correspon a la Comissió Avaluadora la capacitat per resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar
en relació amb la interpretació d’aquesta resolució.
5.2. Atorgament o denegació.

La resolució de l'expedient d'atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada serà competència de la
Junta de Govern Local, previ informe tècnic de la Comissió Avaluadora, en funció del crèdit pressupostari
disponible  (fins  exhaurir  la  reserva  pressupostaria)  i  en  funció  del  rigorós  ordre  de  sol·licitud.  En  cas
favorable es notificarà telemàticament amb avís del dipòsit d’aquesta notificació a l’adreça electrònica que
l’interessat/da hagi facilitar en el moment de presentar la sol·licitud 

5.3. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari si no mostra disconformitat a l’Ajuntament de
Vacarisses,  en un termini de 5 dies hàbils des de la notificació de la resolució atorgant la subvenció.

6. Forma de pagament
Segons allò dictat per la resolució es procedirà a ingressar al número de  compte que caldrà adjuntar a la
sol·licitud.
El  pagament  de  la  subvenció  concedida,  s’efectuarà d’un sol  cop una vegada s’entengui acceptada la
subvenció.



7. Obligacions i compromisos de les persones beneficiàries
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a l’article 14
de la LGS, les que tot seguit s’indiquen:

 Els/les  perceptors/res  de  subvencions  concedides  per  l’Ajuntament  de  Vacarisses,  s’obliguen  a
actuar de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

 Els/les  beneficiaris/àries  hauran  d’estar  al  corrent  de  les  seves obligacions  tributàries  i  amb la
Seguretat Social.

 Destinar el 100% de la quantitat rebuda a les despeses previstes en l’Apartat 1

 El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de
control  financer  que  realitzi  la  Intervenció  de  l’Ajuntament  de  Vacarisses,  i  a  aportar  tota  la
informació que els sigui requerida en relació a la subvenció concedida.

 Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar
per un període no inferior als 6 anys.

 Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència, recollits a la normativa vigent.

 Permetre a l’Ajuntament que faci difusió de les subvencions atorgades.

 Procedir al reintegrament de fons rebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la LGS.

L’incompliment d’aquestes obligacions, originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin
i si s’escau la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.

8. Publicitat i protecció de dades
Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a través de la pàgina
web de l'Ajuntament o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, avalant el principi de transparència. Les
dades que es podran publicar son: NIF/CIF i import de la subvenció atorgada.
L’Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació dels microcrèdits concedits, en el
termes  previstos  a  l’article  15  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la
informació pública i bon govern.
En compliment d’allò que s’estableix la  Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals i l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, informem que les dades recollides en l’imprès de sol·licitud s’incorporaran, per ser tractades,
en un fitxer automatitzat propietat de l’ Ajuntament de Vacarisses, amb la finalitat d’atendre la sol·licitud,  i de
gestionar i  tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els  principis de seguretat  i  confidencialitat que la
normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el Títol III  de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern.  S’informa  al  beneficiari  del
microcrèdit:
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones
físiques  pel  que  respecta  al  tractament  de  dades  personals  i  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades,
s’informarà al beneficiari del microcrèdit: 
Responsable
del tractament

Ajuntament de Vacarisses
C/ Pau Casals núm, 17 08233 Vacarisses
Dades  de contacte  del  Delegat  de protecció  de  dades  per  a
consultes,  queixes,  exercici  de  drets  i  comentaris  relacionats
amb la protecció de dades dpd.ajvacarisses@diba.cat

Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació ajut econòmic de l’Ajuntament de Vacarisses



Temps de
conservació

Les  dades  seran  conservades  durant  el  temps  previst  a  la
normativa i d’arxiu històric.

Legitimació
del tractament

Compliment d’obligacions legals.

Destinataris
de cessions o
transferències

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.

Drets de les
persones
interessades

Es  poden  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  supressió  i
portabilitat
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a
través del Registre General de l’Ajuntament de Vacarisses.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial,  tot  interessat  tindrà  dret  a  presentar  una  reclamació
davant
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què
tingui  la  seva residència  habitual,  lloc  de  treball  o  lloc  de  la
suposada  infracció,  si  considera  que  el  tractament  de  dades
personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/
reclamar_i_denunciar/

9. Règim jurídic
L’acte de resolució  sobre la sol·licitud de l’atorgament esgota la via administrativa. D’acord amb el que
disposa l’art. 123 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant
la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en el termini d’1 mes, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos, tots dos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
Tot allò no previst en les bases particulars serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de
disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques.

TERCER.-Publicar aquesta resolució al web municipal, a la seu electrònica municipal, al Butlletí oficial de la
Província i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

QUART.- Autoritzar la despesa de 25.000,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària grups de programes
231,241 i concepte 480,  del pressupost per a l’exercici 2020.

CINQUÈ.- Donar compte al Ple en la propera sessió ordinària que se celebri

ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE

EN/NA  .....................................................................................................................................,amb
domicili...............................................i  amb  DNI..................................................,  EN  NOM  PROPI  O  EN
REPRESENTACIÓ DE L’EMPRESA, amb NIF ................., domicili..............................................
DECLARO que complexo i accepto tots els requisits exigits a la resolució per a la concessió d’ajut directe al
sector de la restauració i centres d’estètica del municipi de Vacarisses afectades per la crisi sanitària del
Covid-19

 Que totes les dades que consten a la sol·licitud i els documents que l’acompanyen són certs.

 Ser una pimes i/o persona treballadora autònoma, persona física amb seu social al municipi  de
Vacarisses  i  que la meva activitat  presencial  o l’obertura al  públic  hagi  quedat  suspesa com a
conseqüència de l’entrada en vigor de la Resolució SLT 2546/2020 , de 15 d’octubre, per la qual



s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

 Que es  compromet  a  aportar  qualsevol  documentació  complementària  que  li  requereixi  aquest
Ajuntament i a comunicar els canvis que es puguin produir a la documentació aportada.

 Que declara estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social,
així com amb la Generalitat de Catalunya.

 Estar  al  corrent  de pagament  de les  obligacions  tributaries  davant  l’Ajuntament  de  Vacarisses,
l'Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya,  o bé disposar de la corresponent resolució
de  pròrroga,  ajornament,  moratòria  o  qualsevol  altra  condició  especial  dels  seus  deutes  amb
l’Ajuntament,  l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

 Que la subvenció atorgada serà destinada als conceptes subvencionables descrits a l’apartat 1 de
la resolució i  es compromet  a custodiar  tota la documentació justificativa  i  a presentar-la en el
moment que així es sol·liciti per part de l’Ajuntament de Vacarisses.»

El  termini  de presentació de sol·licituds  és  de  20  dies naturals  a  comptar  des  de l’endemà de l'última
publicació  d’aquesta resolució   al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Vacarisses, a l’e-tauler  i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

El text complet d’aquesta resolució  es podrà consultar a la pàgina Web de l’Ajuntament de Vacarisses al
següent enllaç https://www.vacarisses.cat/seuelectronica/tauler-d-anuncis.htm. 

La sol·licitud per concórrer a aquesta subvenció , així com la resta de documentació a complimentar, es
formalitzarà en imprès normalitzat que es pot trobar a la web municipal http://www.vacarisses.cat/ 

La  documentació  s’haurà  de  presentar  pels  mitjans  electrònics  de  l’eTram  que  trobareu  a
https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tramits.htm

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es faran públics únicament al taulell d’anuncis
de l’Ajuntament.

Contra els presents acords podreu interposar de forma optativa i no simultània un dels següents recursos:

a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci, amb els requisits de l’article 115 de la
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, i de conformitat amb el que determinen els articles 123 i 124 del mateix text legal.

La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta resolució
expressa  podreu  interposar  recurs  contenciós  administratiu  en  el  termini  de  dos  a  comptar  des  de  la
notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució de recurs de reposició en el termini d’un mes des de
la seva interposició, caldrà entendre’l  desestimat per  silenci administratiu i,  aleshores, podreu interposar
recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.

b)  Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el  termini  de dos
mesos  a  comptar  des del  dia  següent a  la  publicació  d’aquest  anunci  davant  els  Jutjats  contenciosos
administratius de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimeu oportú.

Vacarisses, 18 de novembre de 2020

Antoni Masana i Ubach
L’alcalde de Vacarisses
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