
 
 

Assumpte: Convocatòria de subvencions per als sectors del comerç i la restauració 

del municipi de Santa Bàrbara afectats per la Resolució SLT/2021, de 4 de gener.  

 

Per acord del Ple Municipal, adoptat en sessió celebrada el dia 25 de gener de 2021, es 

van aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions per al sector del 

comerç i la restauració. 

 

Atès que al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de 17 de maig de 2021 s’ha 

publicat el text íntegre d’aquestes bases. 

 

En virtut de les competències atribuïdes per les bases reguladores de la subvenció. 

 

 

HE RESOLT: 

 

 

Primer.- Aprovar la convocatòria pública de les subvencions per empreses que realitzen 

activitat de restauració i/o comercial al terme municipal de Santa Bàrbara afectades per 

la pròrroga de mesures establertes a la Resolució SLT/1/2021 de 4 de gener. El termini 

de la presentació de sol·licituds serà a comptar d’un mes des del dia després de la 

publicació d’aquesta convocatòria.  

 

Les sol·licituds es presentaran al registre d’entrada de l’Ajuntament, en model 

normalitzat disponible a la pàgina web municipal, juntament amb la següent 

documentació: 

 

 Exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una  

persona jurídica, o una fotocòpia compulsada del Document Nacional 

d’Identitat. 

 Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on 

constin les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la 

subvenció, segons model annex, o document equivalent obtingut per banca 

electrònica, on figuri el titular del compte bancari i les dades bancàries 

completes de la persona beneficiària. 

 Certificat de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de les seves 

obligacions amb la Seguretat Social.  

 Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions  de les 

Administracions Públiques, inclòs a l’annex de la sol·licitud.  

 Declaració d’estar al corrent de tot tipus d’obligacions fiscals amb l’Ajuntament 

de Santa Bàrbara, inclòs a l’annex de la sol·licitud.  

 



 
 

Segon.- La concessió d’aquestes subvencions es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 439*4790004 de l’exercici 2021 i la quantia global màxima de les 

subvencions que s’atorgaran serà de 22.000 euros.  

 

Tercer.- L’objecte d’aquesta subvenció és contribuir al manteniment del teixit 

empresarial local afectats durant el període de vigència de l’estat d’alarma, per tal de 

preservar l’activitat econòmica i llocs de treball, mitjançant la cobertura de part de les 

pèrdues sofertes per les empreses degut a la situació d’emergència sanitària, atès que el 

4 de gener del govern de la Generalitat va dictar Resolució que afectava especialment 

els sectors comercial i de restauració.  

 

Poden ser beneficiaris de les subvencions els PIME, qualsevol que sigui la seva forma 

jurídica (autònoms, comunitats de béns, societats mercantils, cooperatives,...), que 

tinguin llicència de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en el sectors del comerç, restauració 

i activitat esportiva que s’hagin vist afectades com a conseqüència de la Resolució 

SLT/1/2021, de 4 de gener.  

 

Els requisits per a ser beneficiari es detallen a l’article 4 de les bases reguladores. 

L’acreditació del seu compliment s’efectuarà mitjançant la presentació d ela declaració 

responsable exigida a l’apartat primer d’aquesta resolució.  

 

La resta de requisits i condicions es poden consultar a les bases reguladores. 

 

Quart.- La concessió de la subvenció s’efectua en règim de concurrència no 

competitiva. Es concedirà la subvenció a totes les sol·licituds que compleixin els 

requisits exigits. En cas que el total de les subvencions concedides superi el màxim de 

la convocatòria, es prorratejaran els imports a les subvencions per tal d’ajustar-los a 

l’import màxim autoritzat. 

 

Cinquè.- El termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de 

presentació de les sol·licituds, l’Alcaldia resoldrà sobre la concessió de les subvencions. 

Contra la resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar 

potestativament recurs de reposició o bé directament recurs contenciós administratiu 

davant el Jutjat del contenciós administratiu de Tarragona.  

 

Sisè.- La resolució del procediment es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, i 

aquesta publicació tindrà els mateixos efectes que la notificació individual als 

interessats.  

 

 



 
 

Setè.- Els i les sol·licitants de la resolució han d’aportar la documentació establerta a la 

base vuitena de les bases reguladores. Si s’escau, es podrà sol·licitar informació 

addicional si la documentació aportada no compleix amb els requisits d’aquesta 

convocatòria. 

 

Vuitè.- Contra aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es 

podrà interposar potestativament recurs de reposició o bé directament recurs contenciós 

administratiu davant del Jutjat del contenciós administratiu de Tarragona.  

 

 

Així ho mana i signa l’Alcalde- President de l’Ajuntament, a Santa Bàrbara a la data de 

la signatura electrònica.  

 

 

 

L’Alcalde        La Secretària acctal.  

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Ollés Molías       Isabel Verge Caballé 

 

 

 


