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ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió del dia 19 
d’abril de 2022, ha aprovat l’obertura de convocatòria pública per a l’atorgament de 
subvencions de Millora i modernització dels comerços adherits al segell  “Prat Comerç de 
Qualitat”, amb el text següent:

“ “

En el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 18 de març de 2022 s’han 
publicat les Bases reguladores específiques per a la concessió  de subvencions en règim 
de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, per a activitats 
realitzades durant el període 2022-2023.
Procedeix obrir convocatòria pública per a l’atorgament de les referides subvencions, 
convocatòria que es regirà per allò exposat en les Bases reguladores específiques abans 
esmentades i per l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament, aprovada el 5 de juny de 2013 i que figura publicada a la seu electrònica 
de la Corporació. En allò que no estigui previst en aquestes disposicions, serà d’aplicació 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament de 
desenvolupament, així com la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim 
local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local aquesta Tinència d’Alcaldia proposa:

Primer.- Obrir convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, per la millora i modernització dels comerços adherits al 
segell el “Prat Comerç de Qualitat” 2022.

Segon.- Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament i 
també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions.

Tercer.- Podran sol·licitar subvenció les persones físiques o jurídiques titulars d’una 
activitat comercial amb un establiment comercial o de serveis ubicat al terme municipal 
del Prat de Llobregat, i que estiguin en procés d’acreditació o acreditades amb el segell “ 
El Prat, Comerç de Qualitat “, que impulsa l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de 
l’Ajuntament.

Queden excloses les cadenes i els establiments ubicats en els polígons industrials i 
Centres Comercials.

Quart.- El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 30 de juny fins el 16 de 
setembre de 2022, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats 
en la seu electrònica de l’Ajuntament. 



| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

2/3

En compliment del que determina l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones 
jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, aquelles que exerceixin una activitat 
professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, hauran de relacionar-se 
amb l’Ajuntament a través de mitjans electrònics a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. La no observança d’aquest requisit comportarà la inadmissió de la 
sol·licitud sense més tràmit.

El criteri per determinar l’ordre d’accés, quan sigui necessari, a la subvenció, serà per 
ordre de presentació de les sol·licituds i fins l’esgotament de la partida pressupostària 
assignada.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses a tràmit. Si la sol·licitud no 
reuneix els requisits establerts a les bases o no incorpora la documentació necessària, es 
requerirà a l’interessat perquè l’esmeni en el termini de 10 dies, amb l’advertiment que si 
no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, prèvia resolució dictada a l’efecte.

Cinquè.- El procediment de concessió de les subvencions és l’establert en els articles 15 a 
18 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament. L’avaluació de les sol·licituds es portarà a terme amb els criteris establerts 
en les bases reguladores específiques, per una comissió avaluadora que elaborarà un 
informe o acta sobre la base del qual, el tinent d’alcalde competent formularà la 
proposta. Aquesta comissió avaluadora estarà integrada per:

Presidència:
 La Regidora adjunta de Comerç i Turisme, Marina García Vargas

Vocalies:

 La Cap de Secció d’Activitat Econòmica, Agustina Rodríguez Sancho
 El Coordinador de Comerç i Fira, Vicenç Tirado Zaragoza
 La Tècnica d’Activitat Econòmica, Anabel Martinez García

Secretaria:
 La tècnica de Comerç: M. Carmen Cabezas Sebastián

L’òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local en el termini màxim  de 40 
dies des de la finalització dels terminis fixats  per a la presentació de les sol·licituds. Les 
resolucions de concessió es notificaran als interessats i seran objecte de publicació a la 
seu electrònica de l’Ajuntament i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Sisè.- L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria és de 55.000 €, a càrrec de la partida pressupostària 22 052 430 48902 i 
Centre de cost 502 204.

La quantia exacta que es proposarà com a subvenció, es determinarà a través del 
sumatori dels pressupostos o factures degudament presentats en el moment de la 
sol·licitud ( exclòs l’IVA ). 

En tots els casos l’ import final de la subvenció serà del 50% de les despeses justificades 
amb un màxim de 5.000 € per establiment sol·licitant.

L’import de la subvenció es farà efectiu de la manera següent:
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 El primer pagament serà del 60% de l’ import total de la subvenció atorgada en 
un termini màxim d’un mes a comptar des de la resolució.

 El segon pagament, corresponent a la resta de subvenció atorgada, es farà una 
vegada s’hagi justificat, tràmit que en qualsevol cas haurà d’efectuar-se fins a la 
data límit del 28 de febrer de 2023.

Setè.- Les subvencions concedides s’hauran de justificar en el termini i en la forma 
indicats a les bases reguladores específiques. 

Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció atorgada i, si escau, el 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, quan la persona beneficiària 
incompleixi les obligacions establertes en les bases reguladores de la subvenció o en la 
normativa general de subvencions.

Vuitè.- La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció a l’Ajuntament serà 
inclosa en un fitxer de titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà 
tractada amb la finalitat de gestionar i tramitar la convocatòria, d’acord amb els principis 
de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar, de 
manera optativa i no simultània, els recursos següents:

a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar, davant el mateix òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta 
notificació. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut 
notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci. 
Llavors en el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què s’entén 
desestimat per silenci el recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de 
reposició. Aquest recurs s’ha d’ interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

El Prat de Llobregat
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