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Santiago Blanco Serrano, Secretari General Accidental de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de novembre de 2020, ha aprovat
el següent, a reserva de l’aprovació de l’acta:

23. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajuts Empresa 2020
per al sector Hosteleria-Restauració i Estètica, i la corresponent retenció de crèdit
Ana Herrera, regidora de Desenvolupament Econòmic, i Juan García, regidor de
Comerç, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes presenten davant la Junta de Govern Local la
següent proposta:
“L’Ajuntament va aprovar, mitjançant Decret 426/2020, el procediment d’atorgament per
concessió directa dels ajuts 2020 al comerç, autònoms i petites empreses per pal·liar els
efectes de la COVID-19 en el teixit productiu local. A la dotació inicial del projecte, s’hi ha
sumat ampliacions pressupostàries successives (expedients de modificació 05/2020, 07/2020,
09/2020, 14/2020 i 17/2020), amb una dotació total d’1.020.000,00€.
En data 15/10/20, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha dictat la
Resolució SLT/2546/2020, 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 a Catalunya i en data 29/10/20 la
Resolució SLT/2700/2020, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID 19 al territori de
Catalunya. Entre d’altres mesures, suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i
establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant lliurament a domicili o recollida a
l’establiment amb cita prèvia; resol que les empreses no poden oferir serveis que impliquin un
contacte personal proper, el que afecta directament al sector de l’estètica; suspèn l’obertura al
públic d’instal·lacions i equipaments esportius i les activitats docents no reglades i de lleure
(extraescolars).
Com a complement al procediment vigent de concessió directa d’ajuts 2020 al comerç,
autònoms i petites empreses (menys de 50 treballadors), l’Ajuntament vol aprovar un
procediment per atorgar ajuts econòmics, per concessió directa, en règim de concurrència no
competitiva, específics per al sector hostaleria – restauració, estètica i equipaments esportius p
i activitats docents no reglades i de lleure privades.
L’objectiu és pal·liar les conseqüències laborals i econòmiques que està generant la
pandèmia de Covid-19 en aquest sector específic i finançar les activitats empresarials d’aquest
àmbit, iniciades amb anterioritat al 14 de març de 2020 i amb domicili a Sant Pere de Ribes
d’acord amb les especificacions tècniques i legals que s’exposaran en informe adjunt on es
relaciona el procediment de l’atorgament dels ajuts a les activitats econòmiques del sector
hostaleria-restauració, estètica, esportives i docents no reglades obligades a la suspensió
d’activitat, la documentació necessària a presentar per la part sol·licitant, els deures i les
obligacions dels beneficiaris així com el caràcter extraordinari d’aquests ajuts.
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En aquest cas concret, es donen les circumstàncies previstes a l’apartat c) de l’article 22
de la LGS i en l’apartat c) de l’article 15 de l’Ordenança, que estableixen que amb caràcter
excepcional, es podran concedir subvencions de forma directa quan s’acrediti que és per
interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la
seva convocatòria pública, per tal que es pugui procedir a la concessió d’una subvenció per
concessió directa.
Els motius que obren la possibilitat d’atorgar subvencions per concessió directa són:


Les conseqüències econòmiques, laborals i socials que està generant la
pandèmia coneguda com a Covid-19 i que ha provocat el tancament, cessament
i una greu afectació en el decurs de l’activitat normal d’una gran part de les
empreses, i que per tal de garantir la supervivència de les activitats econòmiques
locals (en molts casos familiars, que donen lloc de treball a moltes famílies i
persones autònomes), fan del tot necessari que es pugui atorgar ajuts als
comerços, autònoms i petites empreses amb l’activitat iniciada amb anterioritat al
14 de març de 2020.



Les conseqüències derivades de la suspensió de l’activitat als establiments de
bar-restauració i estètica, equipaments esportius i activitats docents no reglades i
de lleure privades, en aplicació immediata de les Resolucions SLT/2546/2020 i
SLT/2700/2020, 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 a Catalunya

Vist l’informe de Prefectura del Servei, així com les bases per regular el procediment de
concessió directa d’ajuts per al sector de l’hostaleria restauració, estètica, esportives i activitats
docents no reglades pel procediment de concurrència no competitiva, es proposa a la Junta de
Govern Local que adopti els següents acords:
1.- APROVAR les bases per a l’atorgament dels Ajuts Empresa 2020 específics per al
sector hostaleria-restauració, estètica, esportives i docents no reglades mitjançant concessió de
subvencions de forma directa per pal·liar els efectes del Covid-19, compatibles amb els ajuts
generals regulats mitjançant Decret 426/2020 de data 17 d’abril de 2020, als autònoms i petites
empreses d’aquests sectors amb l’activitat empresarial iniciada amb anterioritat al 14 de març
de 2020 i amb domicili a Sant Pere de Ribes, per odre d’entrada de sol·licituds. Les sol·licituds
es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOPB i durant el
termini de 20 dies hàbils, CONDICIONAR l’atorgament dels ajuts a l’existència de crèdit
adequat i suficient, i a la posterior acreditació i justificació del compliment del requisits, terminis
i condicions establerts en la convocatòria dels ajuts.
2.- APROVAR la retenció de crèdit per als Ajuts Empresa 2020 específics per al sector
hostaleria-restauració, estètica, esportives i docents no reglades:
Tipus
operació
RC

Aplicació pressupostària/Projecte

Import

35000.433.48900/2020_01_01

164.000€

3.- APROVAR els formularis:
- DOCUMENT DE SOL·LICITUD PROMECO_2_ 20
- DECLARACIÓ RESPONSABLE GENERAL_DECRES_01
- DECLARACIÓ RESPONSABLE HIS I SS_DECRES_02
- DOCUMENT DE JUSTIFICACIÓ PROMECO_2just20
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Desenvolupament Econòmic

4.- PUBLICAR per via d’urgència les bases aprovades i la seva convocatòria, en la base
de dades nacional de subvencions (BDNS), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, un
extracte de les mateixes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a la pàgina
web d’aquesta Corporació, www.santperederibes.cat , i al tauler municipal electrònic, dins de la
Seu Electrònica www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictesa , així com en qualsevol
altre mitjà de difusió que correspongui per a garantir el principi de publicitat d’aquesta
convocatòria (difusió dels ajuts a les xarxes socials, i mitjançant correus electrònics de la base
de dades de Promoció Econòmica).
5.- NOTIFICAR aquest acords els departament de Tresoreria i Intervenció.”
Vist l’informe núm.- 386/2020 emès per Secretaria.
I sotmesa la proposta a votació, la Junta de Govern Local acorda la seva aprovació pel
vot unànime dels set membres presents, dels vuit que la composen.
I per tal que així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa, Abigail
Garrido Tinta.

Sant Pere de Ribes, 4 de novembre del 2020

Sant Pere de Ribes, 5 de novembre del 2020

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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