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DECRET D’ALCALDIA

M. Carme Lostao i Otero, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament d’Oliana. 

Atès que per provisió d’alcaldia de data 28 de juny de 2021 es va iniciar expedient per 
a la concessió d’ajuts al comerç i microempreses en forma de vals de compra, previst 
en el marc de les mesures econòmiques de suport al teixit empresarial del municipi 
d’Oliana afectat per les mesures restrictives del covid-19.

Atès que per acord de ple de data 1 de juliol de 2021 van ser aprovades inicialment pel 
ple de la corporació les bases reguladores dels ajuts esmentats, i van estar exposades 
sal públic pel termini de 20 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida núm. 7 de juliol de 2021 i al tauler d’edictes electrònic municipal, sense que 
s’hagin presentat al·legacions dins el termini previst a l’efecte i per tant, havent quedat 
definitivament aprovades. 

Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir que 
consta a l’expedient. 

Examinada la documentació que acompanya l’expedient, i de conformitat amb allò que 
s'ha fixat en l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
l'article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
i en l'article 5 de les Bases reguladores del procediment objecte d’aquesta resolució.

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts al comerç i microempreses 
en forma de vals de compra previst en el marc de les mesures econòmiques de suport 
al teixit comercial i empresarial del municipi d’Oliana afectat econòmicament per les 
mesures restrictives de covid-19, amb el text que figura a l'Annex de la present 
resolució.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida. 

SEGON.- Establir el termini comprès entre els dies 4 i 9 d’octubre de 2021, ambdós 
inclosos, per a què totes aquelles persones empadronades totes aquelles persones 
empadronades a Oliana, majors de 18 anys i que ho desitgin, puguin adquirir 4 vals de 
compra amb un valor de 5 € cadascun, pel preu total de 10 €, presencialment a les 
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oficines de l’Ajuntament d’Oliana, en el següent horari: de dilluns a divendres de 10:00h 
a 14:00h i de 18:00h a 20:00h, i dissabte de 10:00h a 14:00h.

TERCER.- Aprovar la despesa de 14.000 €, a la qual ascendeix l'import màxim de la 
subvenció, amb el següent detall:

Exercici Aplicació pressupostària Import

2021 430/472 14.000,00 €

QUART.- Registrar la informació a incloure en la BDNS pels mitjans electrònics que 
aquesta proporcioni, acompanyada del text de la convocatòria, del seu extracte i de les 
seves dades estructurades. 

Després de registrar la informació, la BDNS posarà l'extracte de la convocatòria a 
disposició del Butlletí Oficial de la Província de Lleida per a la seva publicació. A la 
publicació de l'extracte haurà de constar el codi d'identificació que hagi assignat la BDNS 
a la convocatòria. 

CINQUÈ.- Designar com a instructora del procediment a la secretària de l’ajuntament  i 
com a membres de l'òrgan col·legiat encarregat d'emetre informe en el qual es concreti 
el resultat de l'avaluació efectuada, a l’alcaldessa i el tècnic municipal Antoni Pasques 
Canut, funcionari municipal. 

SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació i a la Junta de Govern 
Local a les properes sessions ordinàries que celebri. 

En dono fe,
L’alcaldessa  La secretària
M. Carmen Lostao Otero Esther Garrido Hernández



AJUNTAMENT 
D’OLIANA

Núm. Exp.: 203/2021
Descripció.: Ajuts al comerç i microempreses en forma de vals de compra

 
ANNEX I. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUT AL COMERÇ I 

MICROEMPRESES  EN FORMA DE VALS DE COMPRA EN EL MARC DE LES 
MESURES CONÒMIQUES DE SUPORT AL TEIXIT COMERCIAL I EMPRESARIAL 

DEL MUICIPI D’OLIANA AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LES MESURES 
RESTRICTIVES DEL COVID-19

1. Bases Reguladores

Aquestes subvencions es regiran pel fixat a la present convocatòria; a la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions; al Reglament General de la Llei de 
Subvencions aprovat per Reial decret 886/2006, de 21 de juliol; a la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; al 
Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de 
Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques; i a les restants 
normes de dret administratiu que en el seu cas siguin aplicables; i en defecte d'això, les 
normes de dret privat.

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions s’han aprovat 
inicialment pel ple de l’Ajuntament d’Oliana de data 1 de juliol de 2021 i han estat 
sotmeses al tràmit d’informació pública pel termini de 20 mitjançant la publicació d’un 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 127, de data 7 de juliol de 2021 
i al tauler d’edictes electrònic municipal. Al no haver-se presentat al·legacions dins el 
termini establert, han quedat definitivament aprovades. 

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà el règim de concurrència 
no competitiva. Es tramitarà en atenció a la simple concurrència de la determinació de 
la situació de la persona perceptora, sense que sigui necessari establir la comparació 
de les sol·licituds, ni la prelació entre les mateixes.

2. Crèdits Pressupostaris

L’aplicació pressupostària a la qual s'imputa la subvenció és la 430/472, i la quantia total 
màxima de les subvencions convocades és de 14.000,00 €.

3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció

La subvenció té per finalitat és donar suport a l’activitat comercial per al manteniment 
del teixit comercial del municipi d’Oliana que s’ha vist alterat com a conseqüència de les 
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mesures restrictives de l’estat d’alarma obligant a tancar establiment amb la conseqüent 
disminució d’ingressos que això ha comportat pels comerços i serveis, i alhora,  
potenciar entre el veïnat el comerç de proximitat. 

La concessió de les ajudes contemplades en la present convocatòria se subjectarà als 
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació 
i utilització dels recursos públics.

4. Requisits per sol·licitar la subvenció i la forma d'acreditar-los

Aquesta subvenció considera com a beneficiàries els comerços i microempreses que 
s’adhereixen a l’acció promocional “Reactivem Oliana”, per a poder obtenir liquiditat 
mitjançant l’activació de vals de compra.

Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que compleixin els 
següents requisits:

a. Que realitzin una activitat econòmica, comercial, o de serveis.

A excepció de les següents activitats, que es considera no han estat afectades per 
les restriccions imposades:

 Establiments de venda al detall de productes d’alimentació, begudes, 
productes higiènics, aliments per a animals de companyia i altres béns de 
primera necessitat.

 Farmàcies, productes sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i 
productes ortopèdics.

 Premsa i papereria.
 Combustible.
 Estancs.
 Tintoreries i bugaderies.

b. Que tinguin menys de 10 persones treballadores.

c. Que disposin de seu a Oliana.

d. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries, de seguretat 
social o mutualitat.
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e. Estar donat d’alta censal abans del 31/12/2020.

f. Que s’adhereixen a l’acció promocional “Reactivem Oliana” promoguda per 
l’Ajuntament d’Oliana.

Les sol·licituds per participar a l’acció promocional “Reactivem Oliana” s’han de formular 
mitjançant el model normalitzat de sol·licitud que estarà disponible a la pàgina web 
municipal (www.ajuntamentoliana.cat), degudament complimentat i acompanyat de la 
documentació que s’indica a la Base 8. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar al registre de l’Ajuntament en la forma i condicions 
que estableixen l’article i 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) tenint en compte 
l’indicat a l’article 14.2 de la mateixa llei. 

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació per part dels comerços 
i serveis beneficiaris serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Un cop presentada i examinada la sol·licitud, si s’escau, s’atorgarà un període de 10 
dies per a esmenar la documentació requerida o aportar els documents preceptius, amb 
l’advertiment que si no es fa, es considerarà que l’interessat/ada desisteix de la seva 
petició, d’acord amb l’article 68 de la LPACAP.

5. Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és secretaria. 

Aquest, sol·licitarà tots els informes que estimi necessaris per resoldre, així com 
avaluarà les sol·licituds que es presentin dins del termini i en la forma escaient, tot això 
de conformitat amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de 
Subvencions.

L'òrgan competent per resoldre serà l’alcaldia, tal com s’estableix a les bases 
reguladores. 

6. Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex d'aquesta 
convocatòria. Es dirigiran a l'Alcaldessa de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre 
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d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la 
LPACAP, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació de l'extracte de 
la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents:

- Full de dades bancàries segons model de l’ajuntament o certificat de titularitat 
del compte corrent.

- Còpia del DNI del sol·licitant, o del CIF de l’empresa i del representant legal si 
és el cas.

- Darrer document RNT de la seguretat social a efectes d'acreditar el nombre de 
treballadors/es, si és el cas.

- En cas de ser una persona jurídica:

 Escriptura de constitució o Estatuts.
 Declaració que la persona que actua en representació legal del sol·licitant, té 

poders legals suficients per a fer-ho (inclòs en l’imprès normalitzat de 
sol·licitud). 

La sol·licitud de subvenció inclourà l’opció d’autoritzar l’Ajuntament d’Oliana a 
comprovar que el beneficiari no té deutes amb l’Agència Tributària ni amb la Seguretat 
Social. En cas que no s’autoritzi, caldrà aportar documentació justificativa d’aquests 
extrems. 

Per a suport a la presentació telemàtica i resolució de dubtes, les persones interessades 
poden enviar un correu electrònic a Ajuntament@oliana.cat o trucar al telèfon 973 47 00 
35.

Les sol·licituds dels/de les interessats/ades acompanyaran els documents i les 
informacions determinats en la norma o convocatòria, llevat que els documents exigits 
ja estiguessin en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, o hagin estat 
elaborats per qualsevols altra Administració. L'administració actuant podrà consultar o 
recaptar aquests documents tret que l'interessat s'oposés a això. No cabrà l'oposició 
quan l'aportació del document s'exigís en el marc de l'exercici de potestats 
sancionadores o d'inspecció.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la norma de convocatòria, l'òrgan 
competent requerirà a l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable 
de 10 dies, indicant-li que si no ho fes se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

mailto:Ajuntament@oliana.cat
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7. Resolució, terminis i notificació

Una vegada avaluades les sol·licituds, en el termini màxim d’un mes, mitjançant una 
resolució d’alcaldia, s’aprovarà la resolució dels ajuts, que inclourà la llista de comerços 
i serveis beneficiaris, i es farà pública per diferents canals de comunicació a la 
ciutadania, inclosa la pàgina web municipal.

La publicació al tauler d’edictes electrònic municipal i a la seu electrònica de l’acord de 
concessió substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de 
l’article 45 de la LPACAP, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència. La publicació es farà en el termini màxim de deu dies des de la data de 
l’acord de concessió. 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

8. Adquisició i ús dels vals de compra

Durant el termini comprès entre el 4 i el 9 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos) totes 
aquelles persones empadronades a Oliana, majors de 18 anys i que ho desitgin, puguin 
adquirir 4 vals de compra amb un valor de 5 € cadascun, pel preu total de 10 € 
presencialment a les oficines de l’Ajuntament d’Oliana en el següent horari: de dilluns a 
divendres de 10:00h a 14:00h i de 18:00h a 20:00h, i dissabte de 10:00h a 14:00h. No 
serà possible adquirir una quantitat inferior de vals de compra. 

Cada val de compra haurà de ser bescanviat per compres o serveis en el comerços o 
petites empreses, prèviament adherits a l’acció promocional “Reactivem Oliana”, dels 
quals se’n farà difusió, com a màxim fins al dia 30 de novembre de 2021. Els vals de 
compra no utilitzats en la seva totalitat abans de l’esmentada data, no es podran 
bescanviar per euros, i quedaran anul·lats i sense cap efecte.

Les compres i/o serveis que s’adquireixin mitjançant els vals de compra no inclouran en 
cap cas begudes alcohòliques.

9. Fi de la via administrativa

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. 

D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la LPACAP, contra aquesta 
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resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldessa d'aquest 
ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la 
notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del 
Contenciós-Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar des de 
l'endemà al de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

ANNEX I - SOL·LICITUD

SOL·LICITUD D’AJUT AL COMERÇ I MICROEMPRESES EN FORMA DE VALS DE 
COMPRA PREVIST EN EL MARC DE LES MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT 
AL TEIXIT COMERCIAL I EMPRESARIAL DEL MUNICIPI D’OLIANA AFECTAT 
ECONÒMICAMENT PER LES MESURES RESTRICTIVES DEL COVID-19.

1. DADES DEL SOL·LICITANT

DADES DEL REPRESENTANT (si s’escau)

Nom o Raó social

Persona de contacte

CIF / NIF

Domicili

CP i Localitat

Telèfon /  Mòbil

Correu electrònic

Tipus d’activitat

Establiment

Adreça postal de 
l’establiment

Nom i cognoms DNI
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1. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

 Certificat de titularitat del compte bancari.

 Còpia del DNI del sol·licitant, o del CIF de l’empresa i del representant legal si 
és el cas.

 Darrer document RNT de la seguretat social a efectes d'acreditar el nombre de 
treballadors/es, si és el cas.

En cas de ser una persona jurídica:

 Escriptura de constitució o Estatuts.

Número de compte corrent (IBAN) on efectuar l’ingrés de la subvenció:

2. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL I 
HISENDA

AUTORITZO* l'Ajuntament d'Oliana perquè sol·liciti les meves dades a la Seguretat 
Social i a hisenda per verificar que estic al corrent del compliment de les meves 
obligacions amb aquests organismes.

☐ Si ☐ No

*En cas que no s’autoritzi, caldrà aportar documentació justificativa d’aquests extrems. 

3. PETICIÓ

Càrrec amb el què actua

Declaro que tinc poders legals suficients per a la representació en què actuo.
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El/la sotasignat, en nom propi o en la representació que manifesta actuar, demana li 
sigui atorgat l’ajut de l’Ajuntament d'Oliana.

 ____________________, ______ de _____________________ de 20____

(signatura del sol·licitant o representant legal)
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