Oficina Atenció al Ciutadà
Departament de Transparència
Departament de Gestió Tributària
-Interior-

Ref.: 2021/2243/491 - Subvenció - JGL 15/10/21 2021 BASES AJUTS FISCALS

La Junta de Govern Local de data 15/10/2021, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
«
« Atès que l’Ajuntament ha establert diferents línies de treball amb la finalitat de
reduir i pal·liar els efectes de la crisi en aquells col·lectius de persones que més l’han patida, i
també ha buscat fórmules per facilitar la creació de llocs de treball per a nous emprenedors, tot
això per mantenir la cohesió social dins de la ciutat, sense posar en risc la resta d’activitats i
serveis que es presten a la ciutadania.
Atès que els ajuts que regulen les bases pretenen donar resposta a determinades
situacions, que resten recollides de forma expressa dins del marc del Nou Acord Social a
Cornellà 2021 per una ciutat inclusiva i igualitària.
Atès la voluntat de la Corporació de donar compliment als compromisos adquirits
en el marc de l’esmentat pacte amb els diferents agents socials que treballen a la ciutat.
Vist que aquest conjunt de mesures contempla per l’any 2021 quatre línies d’ajut i
se sustenta en atorgaments individuals prèvia petició per part de cada persona que es pugui
acollir segons els requisits que s’han d’acreditar i dins del termini que s’estableix en cadascuna
d’elles per poder-les presentar.
Vist que la concreció d’aquestes línies d’ajut es desenvolupa segons el que preveu
la normativa vigent tot i tenint en compte que amb aquestes bases es pretén establir i regular
mecanismes de suport que contribueixin a millorar la qualitat de vida a la ciutat i han de servir
per fomentar la creació de noves activitats econòmiques, per incidir en les activitats culturals
més concretament dins l’àmbit del patrimoni històric, artístic i arquitectònic i per recolzar a les
persones amb escassa capacitat econòmica.
Atès el que disposen els articles 25.1, 25.2.a i 25.2.e de la Llei 7/1985, de 2 abril,
reguladora de les bases de règim local, amb la redacció donada per l’article 1.8 de la Llei
27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i per
l'article 27 de la Llei 12/2007, reguladora dels serveis socials, pel qual s’aprova la refosa de les
lleis, en matèria d’assistència i serveis socials.
Atès que per a l’adopció de l’acord relacionat amb nous emprenedors es va tenir
en compte el que disposa el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de “Medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo”.

Atès que l’atorgament d’aquestes subvencions es realitzarà amb càrrec a l’exercici
2022, subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos, quedant sotmesa
l’eficàcia d’aquesta aprovació a la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient en el que
normalment hi ha crèdit.
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària i l’informe emès per
la Cap de Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió Administrativa General, referent a la
convocatòria per a la concessió d’ajuts.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2019, i modificat pel Decret d’Alcaldia 2414 de
data 10 de juny de 2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la província de data 22 de
juny de 2021, el Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases Particulars Reguladores dels Ajuts Econòmics per al
període impositiu 2021 per a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades
per l'Impost sobre Béns Immobles i per l'Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, per a titulars dels béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic
i Arquitectònic de Cornellà i les destinades al suport i a la promoció de l’activitat empresarial
de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, i que
s’identifica electrònicament a continuació:
 Num. ID: 2902669
 Núm. Hash SHA-512:
EB5794F539839E5BD1BBE6ED61E2FE3FD2A9DE21713A25DC0821C50DE186BF6E9EEDADC
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Segon.- Aprovar la convocatòria per a l'atorgament dels ajuts regulats a les
esmentades Bases amb càrrec a l’exercici 2022, subordinat al crèdit que es consigni en els
respectius pressupostos, quedant sotmesa l’eficàcia d’aquesta aprovació a la condició
suspensiva de crèdit adequat i suficient en el que normalment hi ha crèdit.
Tercer.- Autoritzar les despeses a les partides corresponents: Impost Béns
Immobles partida 0777 2311C 4800000 per un import de 30.000 euros; Impost IITVNU partida
0777 2311C 4800001 per un import de 20.000,- euros i ajuts als titulars dels béns inclosos en el
Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic partida 0777 3360A 4800000 per un
import de 5.000 euros ajuts nous emprenedors partida 0777 2411B 4800000 per un import de
25.000,- euros, amb càrrec a l’exercici 2022, subordinat al crèdit que es consigni en els
respectius pressupostos, quedant sotmesa l’eficàcia d’aquesta aprovació a la condició
suspensiva de crèdit adequat i suficient en el que normalment hi ha crèdit.

Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Cinquè.- Publicar les Bases particulars que regulen la convocatòria al taulell
d’anuncis municipal i al web municipal.
Sisè.- Trametre l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, en compliment d’allò que disposen els articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003,
general de subvencions, per a la seva publicació en el BOP i al Registre de Subvencions i ajuts
de Catalunya en compliment d’allò que disposa l’article 4 del RAISC.
Setè.- Publicar al DOGC l’anunci de la convocatòria mitjançant indicació del
BOP on ha sortit publicada.
Vuitè.- Publicar, als únics efectes d’informació, l’extracte de la convocatòria en la
propera edició del Butlletí Municipal “Cornellà Informa”. »
»
La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.
LA SECRETÀRIA GENERAL
p.d.
Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes
CAP DE L’ÀREA DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA GENERAL

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

