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Número de registre 1875

AJUNTAMENT DE VALLBONA DE LES MONGES
Edicte relatiu a la Convocatòria i les Bases definitives d’ajuts destinats a autònoms i pimes
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, de data 21 de desembre de 2020, va aprovar inicialment les
Bases específiques reguladores dels ajuts destinats a autònoms i pimes amb motiu de la crisi econòmica
derivada de la Covid- 19.
En el Butlletí Oficial de la Província número 249, de data 28-12-2020, es va publicar l’edicte relatiu a
l’aprovació inicial de les Bases específiques reguladores dels ajuts destinats a autònoms i pimes amb motiu
de la crisi econòmica derivada de la Covid-19. Durant el termini de 20 dies, que han estat exposades al
públic no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació, per tant es consideren aprovades definitivament.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 026/2021, de data 8-3-2021, es va aprovar obrir la Convocatòria per
a l’obtenció d’ajuts per a autònoms i Pimes per a les persones físiques o jurídiques, treballadors autònoms i
empreses fins a 25 treballadors/es amb motiu de la situació generada per la Covid-19, d’acord amb les
Bases reguladores aprovades i publicades en el BOP número 249, de data 28-12-2020, i en la Web
Municipal (www.vallbonadelesmonges.cat).
El termini de presentació de de les sol·licituds: serà des de l’endemà de la publicació de la Convocatòria en
el Butlletí Oficial de la província de Lleida i fins el dia 30 d’abril de 2021, inclòs, o fins que s’esgoti la dotació
pressupostària prevista per aquests ajuts.
Bases definitivament aprovades:
Bases reguladores d’ajuts destinades a autònoms i Pimes
L’Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de marc de 2020, va elevar la situació d’emergència de salut
publica provocada per la Covid 19, a pandèmia internacional.
Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 marc, es va declarar l’Estat d’Alarma (BOE número 67, de 14 de
marc), que va ésser prorrogat diferents vegades i mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, es va
declarar un nou estat d’alarma, amb diferents resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, amb mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments
i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració i altres addicionals.
Aquesta situació va afectar de forma important a l’activitat econòmica del municipi a autònoms i a petites i
mitjanes empreses que van reduir els seus ingressos durant la vigència de l’Estat d’Alarma i de les
restriccions de la Generalitat de Catalunya.
Malgrat el tancament obligat de les seves activitats han hagut d’assumir els pagament de despeses fixes
vinculades a l’activitat, ja sigui amb les quotes d’autònoms a la seguretat social, lloguers, interessos de
préstecs, subministraments basics, despeses d’adaptació dels locals per a atendre a les exigències en
matèria de protecció de la salut, etc.
Les administracions de l’Estat i de la CA, principalment, han obert diferents línies d’ajut per atendre les
dificultats d’aquest sectors, però els ajuntament cal que adoptin aquelles mesures que estigui a les seves
mans per reactivar l’activitat econòmica del municipi i promoure, a l’hora, el comerç de proximitat. Les
mesures que, en aquest cas, puguin adoptar municipis com el nostre complementaran les que es promoguin
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des d’altres administracions publiques però serà un suport addicional, davant la situació que s’ha viscut
durant l’any 2020.
L’article 53 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, estableix que els ajuntaments han de
posar en practica polítiques de foment de la competitivitat del comerç urbà per a contribuir a millorar-ne
l’eficiència, la competitivitat i la sostenibilitat.
Així mateix, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que els governs locals de Catalunya
tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació de
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de
caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
Per aquests motius, l’Ajuntament de Vallbona de les Monges vol iniciar les actuacions necessàries per tal de
pal·liar els danys causats per la pandèmia a les persones treballadores autònomes i a les petites empreses,
per la qual cosa s’obre aquesta línia d’ajuts extraordinaris destinats a l’impuls de l’activitat econòmica, que ja
es troben previstos en el projecte del pressupost municipal per l’exercici del 2021.
Amb aquesta premissa s’han elaborat unes Bases que respectes la normativa general vigent en matèria de
subvencions configurada per 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.
Objecte i competències
Objecte:
L’objecte d’aquests ajuts es l’atorgament de subvencions destinades a pal·liar els efectes i compensar les
pèrdues generades, com a conseqüència de la crisi provocada per les declaracions de l’Estat d’Alarma pel
Reial Decret 463/2020 de 14 de marc i pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, arran de la pandèmia de
la Covid-19, a les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica al municipi de
Vallbona de les Monges (pobles de Vallbona de les Monges i Montblanquet) i que la seu social de la mateixa
també estigui ubicada al municipi de Vallbona de les Monges (pobles de Vallbona de les Monges i
Montblanquet) i que hagin reduït els seus ingressos com a mínim el 50% en el període comprès des de
l’estat d’alarma el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i es trobin en algun dels grups de
beneficiaris descrits en aquestes Bases.
Competències:
La competència per aprovar i modificar aquestes Bases s’atribueix al ple de la Corporació. La competència
per formular la Convocatòria o convocatòries relatives a aquestes Bases i les resolucions de les sol·licituds
s’atribueix a l’alcaldessa de l’Ajuntament.
1. Beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
S’hauran de complir els següents requisits:
Podran ser beneficiaris dels ajuts descrits en aquestes Bases les persones físiques o jurídiques, treballadors
autònoms i empreses fins a 25 treballadors/es que a data anterior al 14 de marc de 2020, exercissin una
activitat econòmica al municipi de Vallbona de les Monges (pobles de Vallbona de les Monges i
Montblanquet) i que la seu social de la mateixa també estigues ubicada al municipi de Vallbona de les
Monges (pobles de Vallbona de les Monges i Montblanquet), s’exclouen les activitats incloses en
concessions de serveis objecte de reequilibri econòmic amb altres tipus de compensacions.
L’activitat econòmica de l’empresa haurà de resultar afectada pel RD 463/2020 de 14 de marc, pel qual es
declara l’Estat d’Alarma, posteriors pròrrogues i pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, i posteriors
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pròrrogues, i haurà d’haver reduït els seus ingressos durant el període comprès entre el 14 de març de 2020
i el 31 de desembre de 2020 el 50% com a mínim.
En cas de persones jurídiques o altres figures empresarials que compten amb autònoms donats d’alta,
nomes podran demanar la subvenció les persones jurídiques i no els autònoms que en formin part a títol
individual.
Les empreses no poden tenir mes de 25 treballadors/es.
Que no incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions en els termes de l’article 13 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre. Entre aquestes condicions s’inclou que els beneficiaris hagin de trobar-se al corrent de
les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
Les empreses que sol·licitin els ajuts previstos en aquestes Bases hauran de romandre obertes en el
moment de l’atorgament d’aquesta subvenció i fins la data límit de la justificació de la despesa
subvencionable d’acord amb el que es preveu en aquestes Bases.
Complir la resta de criteris de concessió dels ajuts fixats en aquestes Bases.
Obligacions dels beneficiaris:
a) Acreditar els requisits per tenir accés a l’ajut convocat.
b) Destinar l’ajut a la finalitat que el va motivar, d’acord amb el que preveuen aquestes Bases.
c) Justificar el destí de l’ajut per mitjà de la presentació de la documentació acreditativa de la despesa, en
els termes exigits en aquestes Bases.
d) Sotmetre’s a qualsevol actuació de control i comprovació de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges i
facilitar tota la informació i documentació que se li requereixi a aquests efectes.
e) La resta d’obligacions establertes d’acord amb la normativa reguladora de subvencions i altra normativa
d’aplicació.
Compatibilitat:
Compatibilitat amb ajuts d’altres AAPP: Aquests ajuts son compatibles amb altres que, pel mateix concepte,
puguin obtenir-se d’altres administracions publiques sempre que, l’import total dels ajuts atorgats per totes
elles no superi el 100% de l’import de la despesa acreditada pel sol·licitant.
2. Criteris d’atorgament i import dels ajuts
L’Ajuntament de Vallbona de les Monges atorgarà un ajut únic de fins un màxim de cinc-cents euros
(500,00€) per empreses amb reducció dels seus ingressos durant el període comprès entre el 14 de març
de 2020 i el 31 de desembre de 2020 en un percentatge del 50% com a mínim.
En tot cas l’import màxim d’aquesta subvenció haurà de ser igual o inferior a l’import de la despesa que el
beneficiari acrediti com a despesa subvencionable a l’empara d’aquesta línia d’ajuts. En cas contrari, l’import
de l’ajut s’ajustarà a la baixa i en funció de la despesa acreditada.
La tramitació d’aquestes Bases i dels expedients relatius a les peticions d’ajuts que se’n derivin es farà per
urgència per tal de simplificar i reduir terminis i exigències formals del procediment, en els termes de l’article
33 de la Llei 39/2015.
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La Convocatòria seguirà les previsions que es contenen en aquestes Bases.
Els ajuts s’atorgaran d’acord amb els criteris següents:
- Exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds d’ajut a l’empara de la Convocatòria formulada, la
comissió tècnica establerta d’acord amb aquestes Bases, 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, es superior al màxim previst a la consignació
pressupostaria i sempre que s’acreditin la resta de requisits subjectius i objectius 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.
La partida pressupostaria que finançarà aquests ajuts serà la partida 1.431.47900.01 Pressupost General
Municipal de l’exercici del 2021.
Despeses subvencionables: Els imports que s’atorgaran d’acord amb aquestes Bases hauran de finançar
despeses bàsiques entre les quals s’inclouen: quotes de lloguer del local vinculat a l’activitat, quotes
d’hipoteques relatives a l’adquisició del 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 maquinaria 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 la Covid 19, despeses de subministraments basics vinculats a
l’activitat (aigua, llum, gas), altres conceptes similars vinculats a l’activitat.
L’import d’aquestes despeses hauran de ser, en tot cas, igual o superior a l’import de l’ajut atorgat
ajustant-se, en cas contrari, en els termes de la Base 4.2.
En cap cas es podran atorgar ajuts per import superior a l’import individual màxim disponible ni a l’import
màxim fixat en la partida pressupostaria prevista en aquesta línia d’ajuts.
3. Presentació de sol·licituds i documentació
a) Oberta la Convocatòria d’aquests ajuts els interessats podran presentar les seves sol·licituds al registre
general de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, en horari d’atenció al públic de 11 a 14 hores, de dilluns
a divendres hàbils o, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre
de procediment administratiu comú de les administracions publiques. Tanmateix, es recomana que les
sol·licituds es formulin pels interessats de forma telemàtica a traves de la Seu Electrònica Municipal.
b) Documentació a presentar
La documentació a presentar serà la següent:
1. Instancia segons model normalitzat elaborat per aquesta Convocatòria.
2. Declaració responsable segons model normalitzat elaborat per aquesta Convocatòria relativa als
compliment dels requisits previstos en aquestes Bases.
3. Copia del DNI o NIE del sol·licitant, en cas de persona física. Si es tracta d’una persona jurídica, copia del
CIF i copia de l’escriptura de constitució i dades de la seva inscripció al Registre Mercantil, si procedeix.
4. Copia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica que demana l’ajut, si es el cas.
5. Copia de l’escriptura de poders del representant de la persona jurídica sol·licitant de l’ajut o altra
documentació acreditativa de la representació que ostenta.
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6. Identificació de l’activitat objecte de l’ajut afectada amb motiu de la crisi de la Covid-19 (descripció,
localització...), la qual ha tingut reducció d’ingressos.
7. Documentació acreditativa de l’alta en l’IAE de l’activitat que ha reduït els ingressos amb motiu de la crisi
del la Covid-19.
8. Pressupost estimat de despeses, segons es preveu en aquestes Bases. Als efectes d’aquestes Bases
s’admetrà qualsevol tipus de despesa subvencionable de les previstes en elles sempre s’hagin produït entre
el 14 de marc de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, d’acord amb aquestes Bases.
9. Identificació i acreditació de la titularitat del compte bancari al qual es demana fer l’abonament de l’import
de la subvenció que s’obtingui.
10. Per a les empreses que han tingut reducció ingressos, cal que presentin la documentació oficial
justificativa d’aquesta reducció d’almenys del 50% durant el període comprès entre el 14 de marc de 2020 i
fins el 31 de desembre de 2020, abril, respecte el mateix període de l’any anterior (2019). En cas de
persones físiques o jurídiques d’una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la
facturació mensual des de l’alta de l’activitat.
c) Termini de presentació de les peticions:
- El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la Convocatòria
d’aquests ajuts en el BOP de Lleida, un cop s’hagin aprovat definitivament aquestes Bases i publicat el seu
text íntegre en el BOP de Lleida i restarà obert fins el dia 31 de març de 2021.
d) Acceptació de les Bases:
Amb la petició de l’ajut que es preveu en aquestes Bases el sol·licitant accepta total i incondicionalment el
contingut de les mateixes.
4. Procediment d’atorgament dels ajuts
1. Els interessats hauran de presentar les seves sol ・licituds acompanyades de la documentació requerida,
en el termini que s’indica a aquestes Bases i d’acord amb la Convocatòria formulada al respecte.
2. A la finalització del termini de presentació de les peticions les sol·licituds presentades seran examinades
per una comissió avaluadora integrada per:
Presidenta
- Alcaldessa de l’Ajuntament.
Vocals
- Secretaria-Interventora de la Corporació.
- Tresorera de l’Ajuntament.
- Regidor/a de cada grup polític.
- Secretari de la Comissió Avaluadora el TAG.
Per resolució d’alcaldia es podrà demanar informes per tal de valorar les peticions.
3. En cas que els interessats presentin sol·licituds defectuoses o incompletes se’ls requerirà per tal que, en
un termini de cinc dies hàbils des que rebin el requeriment, esmenin o completin la documentació. En cas
que no ho facin se’ls entendrà desistits de la petició.
4. La comissió farà un informe – proposta de resolució que serà tramesa a l’alcaldessa-presidenta de la
Corporació.
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5. La resolució d’atorgament de l’ajut posarà fi a la via administrativa i, contra la mateixa, els interessats
podran interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes contra l’autoritat que
hagi dictat l’acte.
6. El termini per a resoldre les peticions formulades serà de 30 dies hàbils a comptar des de la data de la
finalització del termini establert per a la presentació de les sol·licituds.
7. En cas que, en aquest termini no s’hagi dictat resolució expressa s’entendrà que el silenci es negatiu, i,
per tant, desestimatori de la petició.
Per justificar l’ajut caldrà presentar el compte justificatiu (segons model que facilitarà l’Ajuntament) adjuntant
els justificants de les despeses subvencionables, El beneficiari haurà de presentar els rebuts o les factures
originals emeses al seu nom i on haurà d’aparèixer, com a mínim, el NIF del creditor, el concepte de la
despesa i l’import d’aquesta i altra informació necessària d’acord amb la legalitat vigent i a l’empara del que
es preveuen en aquests Bases.
La despesa haurà de ser, en tot cas, igual o superior a l’import de l’ajut sol·licitat. En casos excepcionals, a
petició dels beneficiaris, es pot atorgar una bestreta respecte la subvenció atorgada.
El termini serà d’un termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació de la resolució.
Les persones beneficiaries hauran de comunicar els altres ajuts que rebin per aquesta mateixa finalitat, amb
la indicació de la procedència i l’import
5. Publicitat
Aquestes Bases i la Convocatòria dels ajuts seran aprovades per l’òrgan competent de l’Ajuntament de
Vallbona de les Monges i publicades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament (E-Tauler) i al Butlletí Oficial de la
província de Lleida, als efectes de sotmetre-les als tràmits d’informació publica, per un termini de 20 dies
hàbils, atenent a la tramitació d’aquest expedient i dels ajuts que s’hi preveuen.
Aprovades definitivament les Bases es publicarà, de la mateixa manera, el seu text íntegre; així com un
anunci de referencia en el DOGC i s’iniciarà el termini de presentació de les peticions d’ajuts, segons la
Convocatòria també aprovada. Aquesta Convocatòria serà publicada reglamentàriament.
En tot allò no recollit en aquesta Bases especifiques s’atendrà a allò previst per la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions i en el Reial Decret 887/2006 de 21 de juny, pel qual s’aprova el
reglament que la desenvolupa i altra normativa que resulti d’aplicació.
Annex
1. Model de sol·licitud
Dades de la subvenció
Ajuts destinats a autònoms i pimes amb motiu de la crisi econòmica derivada de la Covid-19.
Dades de la persona interessada
Nom o Raó social.....................................................................................................................................................
CIF/NIF.....................................................................................................................................................................
Domicili.....................................................................................................................................................................
Codi postal...............................................................................................................................................................
Localitat....................................................................................................................................................................
Telèfon......................................................................................................................................................................

Administració Local

61

Número 49
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Divendres, 12 de març de 2021

Mòbil.........................................................................................................................................................................
Correu electrònic......................................................................................................................................................
Dades del/la representant
Nom o Raó social.....................................................................................................................................................
CIF/NIF.....................................................................................................................................................................
Domicili.....................................................................................................................................................................
Codi postal...............................................................................................................................................................
Localitat....................................................................................................................................................................
Telèfon......................................................................................................................................................................
Mòbil.........................................................................................................................................................................
Correu electrònic......................................................................................................................................................
Mitjans de notificació
- Notificació electrònica
- Notificació paper (només persones físiques)
Supòsit que es trobava l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció
- Activitat econòmica exercida al municipi que va reduir el ingressos el 50% com a mínim
Adjunto la documentació següent:
1. Declaració responsable segons model normalitzat elaborat per aquesta Convocatòria relativa als
compliment dels requisits previstos en aquestes Bases.
2. Copia del DNI o NIE del sol·licitant, en cas de persona física. Si es tracta d’una persona jurídica, copia del
CIF i copia de l’escriptura de constitució i dades de la seva inscripció al Registre Mercantil, si procedeix.
3. Còpia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica que demana l’ajut, si és el cas.
4. Còpia de l’escriptura de poders del representant de la persona jurídica sol·licitant de l’ajut o altra
documentació acreditativa de la representació que ostenta.
5. Identificació de l’activitat que amb motiu de la crisi de la Covid-19 (descripció, localització...) o que ha
tingut reducció d’ingressos.
6. Documentació acreditativa de l’alta en l’IAE de l’activitat que ha reduït els ingressos amb motiu de la crisi
de la Covid-19
7. Pressupost estimat de despeses, segons es preveu en aquestes Bases. (Als efectes d’aquestes Bases
s’admetrà qualsevol tipus de despesa subvencionable de les previstes en elles sempre s’hagin produït entre
el 14 de març de 2020 i fins a la data límit per a la justificació de la despesa subvencionable d’acord amb
aquestes Bases)
8. Identificació i acreditació de la titularitat del compte bancari al qual es demana fer l’abonament de l’import
de la subvenció que s’obtingui.
9. Per a les empreses que han tingut reducció ingressos, cal que presentin documentació oficial justificativa
d’aquesta reducció d’almenys del 50% durant els mesos de març, abril, respecte el mateix període de l’any
anterior. En cas de persones físiques o jurídiques d’una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà
amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de l’activitat.
Vallbona de les Monges,................de/d’....................................................................................................de 2021
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Signatura del sol·licitant o representant legal i segell.............................................................................................
(Només en cas de presentació presencial)
2. Declaració responsable
Dades de la persona interessada
Nom o Raó social.....................................................................................................................................................
CIF/NIF.....................................................................................................................................................................
Domicili.....................................................................................................................................................................
Codi postal...............................................................................................................................................................
Localitat....................................................................................................................................................................
Telèfon......................................................................................................................................................................
Mòbil.........................................................................................................................................................................
Correu electrònic......................................................................................................................................................
Dades del/la representant
Nom o Raó social.....................................................................................................................................................
CIF/NIF.....................................................................................................................................................................
Domicili.....................................................................................................................................................................
Codi postal...............................................................................................................................................................
Localitat....................................................................................................................................................................
Telèfon......................................................................................................................................................................
Mòbil.........................................................................................................................................................................
Correu electrònic......................................................................................................................................................
Declara sota la seva responsabilitat:
1. Que la persona que subscriu o l’entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiària,
previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions, i que són els
següents:
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions o ajut públics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment,
haver-se declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei
Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats mercantils o aquells que tinguin
la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General
de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa
autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
f) Que em trobo al corrent de les obligacions fiscals amb l´Ajuntament de Vallbona de les Monges.
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g) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
h) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament
i) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions
segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
j) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de Subvencions
(entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap dels supòsits relacionats a les
lletres a) a h).
k) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6
de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
l) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu d’inscripció per trobar-se
indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant
no recaigui resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.
m) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que siguin continuació o es
derivin, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses que hagin estat objecte de les esmentades
prohibicions.
n) Que l’activitat a executar no suposa contacte habitual amb menors i, en cas contrari, que es disposa dels
corresponents certificats legalment establerts per a acreditar que les persones que participen en el projecte
no han estat condemnades amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals.
2. Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, en el moment de la justificació
de la subvenció, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa activitat.
3. Que es compromet a destinar l’ajut a la finalitat que el va motivar d’acord amb que el preveu les Bases
reguladores.
I, perquè així consti, signo la present.
Vallbona de les Monges,................de/d’....................................................................................................de 2021
3. Sol·licitud d’alta de dades bancàries
Sol·licitud d’alta o modificació de dades bancàries per als creditors - Tresoreria
I) Dades del creditor
Cognoms i nom / Raó social
NIF

Domicili

Telèfon

Població

Adreça electrònica

CP
Número epígraf

ll) Alta o modificació de dades bancàries
Denominació de l’entitat
Domicili de l’oficina
Població
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BIC

IBAN
III) Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d’estalvi
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes
Data..........................................................................................................................................................................
Signatura..................................................................................................................................................................
IV) Diligència a complimentar per l’entitat financera (és imprescindible d’emplenar)
Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l’autoritzada per
disposar dels fons del compte esmentat
El director / La directora...........................................................................................................................................
Segell........................................................................................................................................................................
*Aquesta sol·licitud no serà vàlida si no s’ha emplenat degudament l’apartat IV
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), s’informa que les dades de caràcter personal facilitats mitjançant el present formulari, seran
incorporades a un fitxer de tractament de dades de caràcter personal, a sol efecte de complir amb la finalitat
expressada en el propi formulari. Així mateix s’informa que aquestes dades podran ser comunicades a
tercers que requereixin aquesta informació, sempre que es compleixi amb els preceptes assenyalats en la
Llei Orgànica, abans referida.
Finalment se li informa que tindrà la possibilitat d’exercitar en tot moment i de forma gratuïta els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes especificats en la LOPD, conforme al procediment
legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit a l’Ajuntament de Vallbona de
les Monges (www.vallbonadelesmonges.cat).
La Resolució per la qual s’aprova aquesta Convocatòria, posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució i contra l’aprovació definitiva de les Bases, 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.
Vallbona de les Monges, 9 de març de 2021
L’alcaldessa, Elisabet Riera Bracons

Digitally signed by eBOP
Date: 2021.03.11
12:54:14 CET
Reason:
Location: es_ca
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