
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS PARADISTES DEL
MERCAT SETMANAL DE BELLPUIG.

 
1. FONAMENT JURÍDIC.

A l’empara d’allò establert a l’article 23.2a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. Atès el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS). 

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Bellpuig, de data 14 d’abril de 2021, va ser aprovada
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Bellpuig i va ser publicada al Butlletí
Oficial de la Província núm. 78, corresponent al dia 26 d’abril de 2021. Al no haver-se presentat
cap reclamació ni al·legació contra la publicació inicial, ha esdevingut aprovada definitivament.

2. OBJECTE.
 
Regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament   i
justificació  de les subvencions que atorgui  l’Ajuntament  de Bellpuig,  a  través de l’Àrea de
Promoció Econòmica, destinades a la reactivació del mercat setmanal així com la permanència
de les parades de nova ocupació i de les parades fixes. Amb aquest iniciativa es vol fomentar
l’augment de parades del mercat i la diversitat de les mateixes. El mercat setmanal de Bellpuig
representa un pilar important d’interès econòmic i social general de Bellpuig.
 
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa del
sector paradista en el mercat setmanal. 

És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes en l’àmbit del
mercat  setmanal  del  municipi  envers  el  manteniment,  consolidació  i  millora  de  l’oferta  i
fomentar el teixit paradista del municipi i dels serveis prestats a la ciutadania.

3. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. 

Les  subvencions  es  concedeixen  en  règim  de  publicitat  i  concurrència  competitiva,  tenen
caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïts en tot moment
per les causes previstes en la legislació vigent.

4. TEMPORALITAT DE LES CONVOCATÒRIES.

Es farà una única convocatòria on es subvencionaran la totalitat de les quotes dels mesos de
setembre i octubre de l’any en curs. 
La finalització del termini de sol·licituds serà el 15/9/2021

5. REQUISITS.

- Permanència obligatòria justificada com a mínim fins a 31/12/2021, data en la que finalitza el
termini per aportar l’actualització semestral de la vigència de l’assegurança de la parada i del
rebut d’autònoms. 

-  La instància genèrica de sol·licitud es presentarà telemàticament o presencialment en el
Registre general  de l’Ajuntament,  on es registrarà,  en els terminis  i  la forma establerts.  El
formulari de petició podrà ser descarregat  des del portal https://seu-e-.cat/ca/web/bellpuig 
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- No incórrer en cap de les infraccions previstes en l’Ordenança Fiscal núm. 33 de Taxa per
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús púbic i
indústries del carrer i ambulant. 

- Estar al corrent de les quotes corresponents a les parades instal·lades en el mercat setmanal
durant el període 2021.

6.- DESTINATARIS.

Podran accedir a aquesta subvenció els paradistes que sol·licitin plaça al mercat setmanal de
Bellpuig a partir  del 15/7/2021 fins el 15/9/02021 i els paradistes que actualment ja tenen
parada al mercat i hagin actualitzat la seva documentació abans de finalitzar el 15/9/2021.

7.  TRACTAMENT  DADES  PERSONALS  I  CONFIDENCIALITAT  DE  LES  AJUDES
CONCEDIDES.

Dins el marc establert per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i de les disposicions del Reglament (UE)2016/679 del
Parlament Europeu i  del  Consell,  de 27 d’abril  de 2016 es garanteix la confidencialitat  en
relació a les peticions efectuades en l’àmbit de l’ens local on es fàcil a petició, així com de
qualsevol  de  les  seves  dades  personals  facilitades,  essent  utilitzables  les  mateixes,
estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades

8. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ, AVALUACIÓ I ATORGAMENT.

Totes les sol·licituds seran informades per una comissió avaluadora formada per la regidora de
l’àrea, la Secretaria de l’Ajuntament i un membre del personal tècnic.

S’ examinarà els compliment dels requisits i establirà l’ordre de la prelació de les sol·licituds
per estricte ordre de presentació

Finalment, serà per decret d’Alcaldia o per Junta de govern local on s’aprovarà la concessió i/o
denegació dels ajuts.

9. PUBLICACIÓ.

Aquestes Bases seran publicades a la seu electrònica de l’Ajuntament.
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