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En aquest marc d’actuació, l’Ajuntament posa en marxa una campanya de
suport a les economies domèstiques i, també, al comerç local. Perquè és
possible ajudar les persones i, al mateix temps, dinamitzar les petites iniciatives
empresarials de la Pobla.
És així que neix aquest programa d’ajuts a les famílies o nuclis de convivència. Una proposta que ofereix un suport econòmic per fer front a les despeses
bàsiques de la llar durant l’any de la pandèmia. I això, en temps de Covid, es
tradueix en aplicar ajuts directes a les economies familiars i a les petites
empreses i activitats econòmiques locals, que són dos sectors molt colpejats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.
Per tant i davant d’aquest context, ens toca fer un pas endavant i activar polítiques socials concretes i destinades a ajudar la població. Per això, posem en
mans dels pobletans el programa d’ajuts a les famílies, que es tradueix en el lliurament d’una targeta moneder amb un import prèviament carregat i que
les persones beneficiàries podran utilitzar a qualsevol dels 28 comerços
adherits a la campanya. És a dir, el 80% del teixit comercial del municipi.
Com a consistori, volem més que mai afrontar la nostra finalitat màxima que,
com deia abans, és gestionar els recursos públics del municipi en benefici de la
comunitat. I en això treballem ara i sempre.

Fruiteria Merche
Rambla Jaume I, 7 - Mercat

COMERÇ
Bazar Fortuna, basar xinès
Rambla Jaume I, 22
Expenedoria núm. 1
“Ca la Nuri”
Jacint Verdaguer, 7

Parrilla la Bellota
Mina de Madró, 28

Farmàcia Lda. Mt de Miguel
Major, 2

Centre Anubis:
Perruqueria, estètica i massatges
Marià Fortuny, 19

RESTAURACIÓ
Bar les Piscines
Cami del Clos, 4
Bar Carmen
Verge del Pilar, 18
Bar restaurant El Salero
Major, 9
Casa Cándido
Pol. Industrial la Coma, 9
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SALUT I BELLESA

Maipatch
Generalitat, 11

Pebels
Rambla Jaume I, 5

A
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Restaurant El racó de la Cris
Mina de Madró, 22

Blanco Perruquers
Carrer Catalunya, 21

Papereria Neluna
Generalitat, 32 baixos 1

U

Pollo a l’ast la Pobla
Rambla Jaume I, 24

Judit masco-tas
Albiol, 3

Merceria Manoli
Marià Fortuny, 15
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La principal finalitat d’un Ajuntament és atendre les necessitats dels seus habitants i gestionar els recursos públics del municipi en benefici de la comunitat.
És amb aquest objectiu que, tant l’equip de govern com els tècnics municipals,
treballem dia a dia. Fer costat a les persones és la prioritat absoluta i innegociable del nostre full de ruta.

Fruiteria la Pobla
Bassal, 1 local 2

La Parada
Pol. Industrial Naufeta, 9

MET

Carnisseria Maria Agudo
Rambla Jaume I, 7 - Mercat

Juguilandia
Rambla Jaume I, 8

El triangle de la salut
Rambla Jaume I, 27
Elisabeth Assesors d’imatge
Bassal cantonada Jaume I
Fisiosalut la Pobla
Serra d’Or, 18

SERVEIS
JD Advocat
Rambla Jaume I, 15
La Pobla Gràfics
Generalitat, 11
Patricia Pascual Garcia (advocada)
Reus, 11
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Joan Maria Sardà i Padrell
Alcalde
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Ajudem les persones,
impulsem el comerç local
Campanya municipal de suport a l’economia
familiar i de dinamització del comerç local
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Les persones beneficiàries d’aquest programa d’ajuts rebran una targeta
moneder, prèviament carregada amb l’import corresponent a l’ajut atorgat i
que podrà ser utilitzada en els establiments del municipi adherits a la
campanya (consulteu-ne el llistat al dors d’aquesta publicació).
L’ajut té com a finalitat fer front a una part de les despeses efectuades
durant el 2020, relatives a l’habitatge en el qual la persona beneficiària està
empadronada. Les despeses justificables són:
· Subministraments bàsics de la llar: aigua, llum i gas.
· Telefonia.
· Comunitat de veïns o propietaris.
· Lloguer o hipoteca de l’habitatge.
L’import de l’ajut estarà condicionat al nombre de persones integrants
i empadronades al nucli de convivència, és a dir, al domicili motiu de la
sol·licitud.
S’atorgarà un únic ajut per a cada nucli de convivència i habitatge,
consistent en una targeta moneder carregada amb l’import concedit, d’acord
als següents barems:

2 MEMBRE

275€

4 Lloguer o hipoteca de l’habitatge.

· Qualsevol altra documentació específica que pugui ser requerida
per a la correcta valoració de la sol·licitud.
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S’admetrà una única sol·licitud per nucli de convivència i habitatge. En
cas de discrepància, tindrà prioritat la primera sol·licitud presentada en relació
a l’esmentat habitatge.

3 Comunitat de veïns o propietaris.

M

L’import de l’ajut a concedir serà el corresponent a la despesa efectivament realitzada i
justificada, tenint en compte els imports màxims establerts i sense que l’ajut superi en
cap cas la despesa ocasionada.

· Ser major d’edat i estar empadronada al municipi, des d’abans de la
data d’aprovació inicial de les bases reguladores d’aquestes ajudes, és a
dir, abans del 25 de febrer de 2021.
· Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda
Pública i la Seguretat Social, i també amb l’Ajuntament.
· Ser propietari o llogater amb ús de l’habitatge sobre el qual es
sol·licita l’ajut.
· Ser el titular dels subministraments i serveis dels quals es deriven les
factures i/o rebuts bancaris que poden ser objecte de l’ajut.

2 Telefonia.
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475€

La persona sol·licitant i beneficiària dels ajuts haurà de complir els següents
requisits imprescindibles per a la concessió de la seva targeta moneder:

1 Subministraments bàsics de la llar: aigua, llum i gas.

T

4 O MÉS MEMBRES

QUI SE’N POT
BENEFICIAR

· Documentació justificativa de la despesa efectuada en l’any 2020
i contra la qual se sol·licita l’ajut. Aquesta despesa haurà d’estar a nom
de la persona sol·licitant, ser relativa a l’habitatge en el qual aquesta està
empadronada:

· AL

375€

Les persones beneficiàries rebran una targeta moneder carregada amb
l’import concedit, i que podran utilitzar només als establiments adherits
del municipi i fins al 30 de juny de 2022.
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3 MEMBRE

· Fotocòpia del DNI/NIE/NIF de la persona sol·licitant.

MET

175€

En el moment de la seva presentació, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada
de la següent documentació:

FU

1 MEMBRE

Les subvencions seran analitzades i concedides o refusades per estricte ordre
d’entrada en el Registre General de l’Ajuntament. Una vegada comprovat que
la sol·licitud s’ajusta als requisits imprescindibles establerts en les bases dels
ajuts, l’Ajuntament contactarà amb la persona beneficiària perquè passi
a recollir la seva targeta moneder.
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IMPORT MÀXIM
DE L’AJUT

Les persones interessades a beneficar-se d’aquest programa d’ajuts hauran de
presentar la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, ja sigui
de manera presencial o bé telemàtica a través de la Seu electrònica del
web municipal www.poblamafumet.cat, on també es podrà descarregar el
formulari de sol·licitud.
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NOMBRE DE MEMBRES NUCLI
DE CONVIVÈNCIA

L’Ajuntament disposarà d’un termini de 3 mesos, comptats
a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, per
concedir o denegar l’ajut. El termini per a la presentació de
sol·licituds acabarà el 30 de setembre de 2021.

·

La finalitat d’aquests ajuts és contribuir a sufragar les despeses bàsiques
de la llar, per mitigar així els efectes econòmics ocasionats per la Covid-19.

COM OBTENIR
L’AJUT

·

L’Ajuntament ha activat un programa d’ajuts a les famílies o nuclis de
convivència en un mateix habitatge, per a persones empadronades a la
Pobla de Mafumet.

TERMINIS I
TEMPORALITAT
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CONSISTEIX L’AJUT
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