VANESA FELIP TORRENT, com a Secretaria de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
CERTIFIQUE: Que, l’AJUNTAMENT PLE, en sessió celebrada amb caràcter ordinari,
el dia 28 de novembre del 2017, es va prendre el següent acord:
6é.- BASES AJUDES PER AL PAGAMENT DE LES QUOTES D’AUTÒNOMS.
“Havent donat compte de l'interès i necessitat d'establir una línia d'ajudes econòmiques
per a al pagament de quotes d'autonoms per als emprenedors que és donen d'alta d'autonom
dintre del pla de reactivació econòmica de l'ajuntament de l'Alúdia.
Es proposa al Ple, previ Dictamen de la Comissió Informativa corresponent, l'adopció de
l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar les següents bases reguladores:
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PER AL
PAGAMENT DE QUOTES D'AUTONOMS PER A EMPRENEDORS DINTRE DEL PLA
DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA.
1. Objecte i finalitat de la convocatòria.
Les presents bases tenen per objecte regular les ajudes del 100% de la quota del règim
especial d'autònoms durant els sis primers mesos d'alta en la seva activitat, sent compatible
aquesta ajuda amb altres reduccions que es puguen aplicar per a altres administracions
públiques sempre i quan dita quota no supose un benefici econòmic per al preceptor de l’ajuda.

2.Requisits els beneficiaris.
Seran requisits necessaris per poder accedir als ajudes :

activitat .
2. Que el sol·licitant ha d'estar empadronat al municipi de l ' Alcúdia, així com realitzar
la seva activitat empresarial o professional.
3. Que el sol·licitant no es trobi en tràmit de resolució de cap expedient d'inhabilitació
per accedir a aquests ajuts.
4. Que el sol·licitant no incorri en cap circumstància de les assenyalades en l'article 13.2
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS.

3. Criteris d'adjudicació.
Els criteris d'adjudicació seran els següents:
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1. Que el sol·licitant es trobe d'alta en l'IAE i en el RETA un any des de l'inici de la seva

1. Són destinataris d'aquests ajudes els treballadors que han iniciat una activitat
empresarial o professional en l'any que determine la convocatòria i després d’un any de
carència al regim d’autònom, Ho sol.liciten.
2. Els treballadors autònoms han d'estar empadronats a l'Alcúdia almenys des de un any
abans de començar l’activitat professional objecte de l’ajuda.

4. Sol·licituds.
Les sol·licituds es formalitzaran en model oficial que es facilitarà a este efecte. Aquestes
instàncies estaran a disposició dels interessats en el Servei d'Informació de l'Ajuntament de
l'Alcúdia ia la pàgina web del mateix (www.lalcudia.com) i a l’agencia de desenvolupament
local .
Al costat de la sol·licitud, els peticionaris hauran d'aportar fotocòpia de la següent
documentació:
1. Alta de l'activitat censal en Hisenda
2. Document Nacional d'Identitat
3. Alta del RETA.
5, Rebuts de pagament de la quota durant el primer any de l'alta.
4. Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia de conformitat amb l'article 24 del RD
887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de la LGS., Així com de no estar
sotmès a cap circumstància de les assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de la LGS.

1. Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la documentació especificada
en aquestes, es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans
assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques -LPACAP.
2. La sol·licitud s'ha de presentar quan es compleix un any de carència des de l'inici de
l'activitat.
3. La convocatòria es publicarà en extracte en el BOP o diari oficial d’àmbit superior per
conducte de la BDNS.
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5. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds.

4. La convocatòria es farà pública també a través del Tauler d'Anuncis i en la pàgina web
de l'ajuntament, sense perjudici de la publicació i / o difusió en els mitjans de comunicació
locals.

6. Procediment.
1. La convocatòria de la subvenció s'efectuarà d'acord la junta de

govern local i

publicant-se en el tauler municipal i pàgina web municipal.
2. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà el regidor de promoció
econòmica pel personal, així com el departament d'intervenció i tresoreria el qual realitzarà
d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades en virtut dels quals hagi de dictar resolució.
3. La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió d'avaluació que tindrà la
composició següent:
a) Actuarà com a president l'alcalde o regidor en qui delegui.
b) Actuaran com a vocals el regidor de promoció econòmica i els adls de l'Ajuntament.
c) Actuarà com a secretari un dels dos vocals.
d) El portaveu o membre en qui delegue, de cada un dels tres grups polítics.
4. Correspon a l'alcalde mitjançant decret la designació dels integrants de la comissió
d'avaluació.
5. Un cop avaluades les sol·licituds, la comissió d'avaluació ha d'emetre informe en el
qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.
6. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió d'avaluació, ha
a conèixer als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, i es concedirà un termini
de 10 dies per presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin
en procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter
de definitiva. Examinades les al·legacions adduïdes si escau pels interessats, es formularà la
proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants
per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la quantia, especificant la seva
avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

7. Resolució.
1. La resolució del procediment de concessió correspondrà a l'Alcalde President.
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de formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de donar-se

2. La resolució contindrà la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció,
amb expressió del nom, cognoms i document nacional d'identitat dels mateixos, així com a
quantia de l'ajuda per a cada un dels treballadors autonoms. Farà constar, si escau, de manera
expressa la desestimació de la resta de les sol·licituds, amb expressió dels motius.
3. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir
de sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria.
4 El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció.
5. Contra la resolució que finalitza el procediment es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant l'Ajuntament, en els termes i condicions regulades en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, o, si cas, directament
recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu que correspongui, de
conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
8. Tipus, quantia i pagament.
1. La quantia de l’ajuda suposarà el pagament del 100% de la quota d’autònom els sis
primers mesos de l’any en què el sol·licitant haurà de mantindré dita activitat i estar d’alta en el
IAE i en el RETA.
2. Es concedirà una ajuda a cada sol·licitant que compleixi els requisits establerts en
aquestes bases .
3. L'abonament de les subvencions regulades en les presents bases es farà prèvia
justificació dels documents presentats de la subvenció concedida.

Els interessats han de procedir a justificar els rebuts de les quotes efectuades per valor
igual o superior a la quantitat concedida. La justificació es farà adjuntant la documentació
necessària a les bases.
El beneficiari de l'ajuda haurà de comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció que afecten a la quantia de la mateixa. En
aquest cas, procedirà el reintegrament de la part proporcional en funció de les circumstàncies
concurrents en el cas concret.
Serà procedent el reintegrament de les ajudes quan el beneficiari incorri en alguna de les
conductes previstes a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de -LGS-, en
la redacció que en fa la Disp. Final 11 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE 2017-.
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9.Justificació.

L'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió podrà donar lloc a la
denegació de l'atorgada. Si no hi ha reintegrament voluntari dins el termini indicat a l'article
anterior, s'exigirà el seu pagament per via de constrenyiment, d'acord amb el que estableix la
legislació vigent.

Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor, una vegada publicada la seva aprovació
definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, i hagi transcorregut el termini previst en l'article
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les de règim local - LRBRL- (art. 70). "

SEGON.- Sotmetre a informació pública aquesta aprovació, mitjançant edictes que
s’exposaran en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’inseriran en el Butlletí Oficial de la
Província durant el termini de trenta dies, dins dels quals, els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. En cas que no es presenten reclamacions en el període d’exposició pública
s’entendrà definitivament adoptat l’acord i aprovada definitivament la modificació de
l’ordenança.
QUART. Disposar que l’acord definitiu, incloent el provisional elevat automàticament a
aquesta categoria, es publique en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor en els
termes fixats en l’article 70.2 Llei 7/85, de 2 d’Abril de Bases de Règim Local.

SISÈ. La present Ordenança entrarà en vigor una vegada siga aprovada definitivament
pel Ple i publicat el text íntegre de la mateixa, i hagen transcorregut 15 dies des de la recepció
per l’Administració de l’Estat i la de les Comunitats Autònomes, de la comunicació de l’acord
municipal que ha de remetre’ls l’Ajuntament (arts. 70.2 i 65.2 LRBRL).”
Sotmès a votació el dictamen, s’acorda per unanimitat.
I, perquè conste, estenc aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde,
amb l’advertència de que l’acta que es refereix a aquest acord encara no ha sigut aprovada i a
reserva per tant dels termes que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent.
Document signat electrònicament al marge.
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CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret procedisca, per a la
formalització i gestió d’aquest acord, així com per a la resolució de quantes incidències o
reclamacions puguen plantejar-se com a conseqüència del desenvolupament formal del seu
contingut, bé per interessats, bé per tercers o per organismes o entitats al fet que afecte, o puga
afectar.

