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Dimecres, 23 d'agost de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Argentona

ANUNCI

Per  Decret  d'Alcaldia  de  data  20  de  juliol  de  2017,  es  van  aprovar  les  BASES  PER  A  L'ATORGAMENT  DE 
SUBVENCIONS PER A LES EMPESES I  NOUS EMPRENEDORS MITJANÇANT EL PROGRAMA "ARGENTONA 
IMPULS": Foment de l'ocupació i de suport al teixit empresarial d'Argentona. Convocatòria 2017, el text de les quals es 
reprodueix a continuació per a general coneixement:

BASES  PER  A  L'ATORGAMENT  DE  SUBVENCIONS  PER  A  LES  EMPRESES  I  NOUS  EMPRENEDORS 
MITJANÇANT  EL  PROGRAMA  "ARGENTONA  IMPULS":  Foment  de  l'ocupació  i  de  suport  al  teixit  empresarial 
d'Argentona. Convocatòria 2017.

1. Objecte.

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió, per mitjà de concurrència competitiva, de subvencions 
per import de 34.000,00 EUR per afavorir la contractació i l'inici de nova activitat, contribuint d'aquesta manera, a reduir  
la taxa d'atur del municipi d'Argentona.

Les subvencions es destinaran a les següents línies:

Línia A: Subvencions per al foment de l'ocupació.

a)  Subvencions  destinades  a  empreses  que  contractin,  per  un  període  mínim  de  6  mesos,  persones  aturades 
empadronades al municipi inscrites com a demandants d'ocupació al SOC.

b)  Subvencions destinades a empreses que transformin, en indefinits, els contractes temporals realitzats durant l'any 
2016  amb el  suport  del  programa "SUBVENCIONS PER REDUIR LA TAXA D'ATUR I  CONSOLIDAR EL TEIXIT 
EMPRESARIAL D'ARGENTONA".

Línia B: Subvencions per al foment de l'autoocupació i l'inici de nova activitat econòmica.

a)  subvencions  destinades  a  persones  desocupades  que  iniciïn  una  nova  activitat  econòmica  com a  treballadors 
autònoms (empresaris i empresàries individuals) o que s'incorporin com a socis/es treballadors/es a una cooperativa de 
treball associat (ja existent o de nova creació).

2. Règim jurídic.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General  
de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament,  
l'Ordenança General  de Subvencions de l'Ajuntament,  les Bases d'Execució del  Pressupost General  per al  present 
exercici,  la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i altra legislació concordant.

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables 
i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents bases reguladores, no 
generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La  gestió  de  les  subvencions  s'efectuarà  d'acord  amb  els  principis  de:  publicitat,  transparència,  concurrència, 
objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

3. Compatibilitats.

L'import de les subvencions no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb altres subvencions o ajuts rebuts 
d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi:

- Línia A: el cost de la contractació.

- Línia B: el cost total dels sis primers mesos de l'activitat a desenvolupar. C
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En aquest mateix sentit, l'atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que el beneficiari de la present 
subvenció pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat o que comporti una alteració de les condicions de lliure 
competència.

Igualment,  seran compatibles  amb qualsevol  altra  subvenció  concedida  per  altres  administracions  o ens  públics  o 
privats, sempre que es compleixin els requisits establerts en el primer paràgraf.

4. Període d'execució.

Línia  A: Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les empreses  que desenvolupin  la  seva activitat  al  municipi 
d'Argentona i que:

-  contractin,  per  un  període  mínim  de  6  mesos,  persones  aturades  empadronades  al  municipi  inscrites  com  a 
demandants d'ocupació al SOC.

-  transformin,  en  indefinits,  els  contractes  temporals  realitzats  durant  l'any  2016  amb  el  suport  del  programa 
"SUBVENCIONS PER REDUIR LA TAXA D'ATUR I CONSOLIDAR EL TEIXIT EMPRESARIAL D'ARGENTONA".

El  període durant  el  qual  es podran  efectuar  les contractacions  i  transformacions en indefinits,  objecte d'aquestes 
subvencions, és el compres entre l'1 de gener de 2017 i el 31 d'octubre de 2017.

Línia B: Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les persones desocupades que s'incorporen al món laboral com a 
empresaris/es individuals o com a socis/es treballadors/es d'una cooperativa de treball associat (ja existent o de nova 
creació), i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el període compres 
entre l'1 de gener de 2017 i 31 d'octubre de 2017.

El període de la concessió de l'assignació econòmica és l'associat als sis primers mesos d'activitat.

5. Condicions i requisits.

5.1. Línia A. Podran obtenir la condició de beneficiàries d'aquesta línia de subvencions:

Les empreses i entitats d'Argentona que compleixin les condicions i els requisits següents:

5.1.1. Condicions de les empreses beneficiàries de les subvencions.

•  Empreses,  individuals  o  en  forma  societària  que  comptin,  com  a  mínim,  amb  un  centre  de  treball  al  municipi 
d'Argentona.

• Formalitzar un contracte laboral durant un termini mínim de sis mesos. Els contractes indefinits, si s'escau, s'hauran de 
mantenir durant un període mínim de 6 mesos.

• Caldrà fer constar una referència expressa a l'ajut en els contractes realitzats mitjançant aquesta modalitat.

• No ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics.

• Que l'empresa no hagi realitzat acomiadaments improcedents de treballadors en els 12 mesos anteriors a la data de 
contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.

• Que l'empresa no hagi realitzat acomiadaments a treballadors o Expedients de Regulació d'Ocupació de treballadors 
en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.

•  Trobar-se al  corrent del  compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Argentona, l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària, la Seguretat Social, l'Agència Tributària de Catalunya.

•  No haver  estat  sancionada  per  infracció  greu  en  matèria  laboral  i  complir  els  principis  d'igualtat  de  tracte  i  no 
discriminació  en  àmbit  laboral.  A  més,  una  vegada  esdevinguin  beneficiàries  i  procedeixin  a  la  formalització  de 
contractes laborals, no podran realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació d'ocupació durant la vigència 
del contracte.

• No està compresa en cap dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.
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•  Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb disminució d'acord amb la llei 19/1982, de 7 
d'abril, o aplicar les mesures alternatives previstes en el Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000 de 24 
de juliol.

•  Complir amb l'obligació de respectar la igualtat  de tracte i  d'oportunitats en l'àmbit laboral  i  l'adopció de mesures 
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

• Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria 
de subvenció.

• Ser titular d'un compte bancari a on rebre l'import de la subvenció.

5.1.2. Condicions dels col·lectius de treballadors/es a contractar:

• Persones en situació d'atur, empadronades al municipi d'Argentona amb antelació a l'1 de gener de 2017, i registrades 
en l'Oficina de Treball de la Generalitat (SOC).

• No han d'haver treballat a l'empresa en els darrers 6 mesos, excepte en els casos de transformació en indefinits dels  
contractes temporal.

Queden excloses d'aquesta línia de subvencions i fora d'aquestes bases les següents contractacions:

a) Les contractacions que es realitzin per un període inferior als 6 mesos o amb jornades laborals inferiors al 50% de la 
jornada complerta de conformitat amb el que determini el conveni col·lectiu aplicable i, en defecte d'aquest, el màxim 
fixat per la Llei.

b) Les realitzades amb persones que en els 12 mesos anteriors a la data de contractació estiguessin prestant serveis 
amb caràcter indefinit en la mateixa empresa o en altra empresa si existeixen socis comuns amb el 25% de participació  
d'ambdues empreses.

c) Les realitzades amb el cònjuge, ascendents, descendents i la resta de parents, per consanguinitat, afinitat o adopció,  
fins a segon grau inclusiu; de qui siguin membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguin la forma 
jurídica de societat o dels qui tinguin una participació del capital de l'empresa igual o superior al 25%.

5.2. Línia B. Podran obtenir la condició de beneficiàries d'aquesta línia de subvencions:

Les  persones  desocupades  que  s'incorporen  al  món  laboral  com  a  empresaris/es  individuals  o  com  a  socis/es 
treballadors/es d'una cooperativa de treball  associat  (ja existent o de nova creació) que compleixin les condicions i 
requisits següents:

•  Estar en situació d'atur amb caràcter previ a donar-se d'alta al Règim Espacial de Treballadors Autònoms (RETA). 
S'acreditarà aquesta situació amb un informe de la vida laboral.

• Causar alta inicial d'activitat i alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el període comprès entre 
l'1 de gener de 2017 i 31 d'octubre de 2017.

• No haver estat donat d'alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per la mateixa activitat o similar en 
el últim any anterior a la data d'alta.

• Que la nova activitat estigui domiciliada a Argentona i/o que tingui un centre de treball al municipi.

• Que es disposi dels permisos municipals exigibles relatius a l'activitat objecte de subvenció.

• Desenvolupar, a criteri de l'Ajuntament d'Argentona, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la 
dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que 
siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.

•  Comptar amb un Pla d'empresa i el Certificat de viabilitat emès pels tècnics del Servei de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament d'Argentona.

•  Trobar-se al  corrent del  compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Argentona, l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària i la Seguretat Social.
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•  No està incurs en cap dels supòsits previstos en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

• Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria 
de subvenció.

• Ser titular d'un compte bancari a on rebre l'import de la subvenció.

Les persones subvencionades hauran d'estar, com a mínim, sis mesos donades d'alta al RETA.
Queden excloses de ser persones beneficiàries d'aquesta línia, el cònjuge i familiars fins a segon grau inclusiu per 
consanguinitat, afinitat i adopció que col·laborin amb el treballador autònom de forma personal, habitual i directa.

6. Quantia individualitzada de la subvenció i despeses subvencionables.

6.1. Línia A. Quantia.

L'Ajuntament d'Argentona subvencionarà les empreses amb un màxim de:

• 2.000,00 EUR per cada persona aturada i empadronada a Argentona que contracti mitjançant contractes temporals. Si 
la contractació és per a persones amb 45 anys o més, o per a persones en situació d'atur de llarga durada (12 mesos en 
aquesta situació), la subvenció serà de 3.000,00 EUR.

• 3.000,00 EUR per cada persona aturada i empadronada a Argentona que contracti mitjançant contracte indefinit. Si la 
contractació és per a persones amb 45 anys o més, o per a persones en situació d'atur de llarga durada (12 mesos en 
aquesta situació), la subvenció serà de 4.000,00 EUR.

• 1.000,00 EUR per cada transformació a indefinits dels contractes temporals realitzats durant l'any 2016, amb el suport 
del programa "Subvencions per reduir la taxa d'atur i consolidar el teixit empresarial d'Argentona"

En les  contractacions  laborals  a  temps parcial,  la  quantitat  a  subvencionar  es  calcularà  de  forma proporcional  al 
percentatge de la jornada laboral.

En el cas que el/la treballador/a contractat/da causés baixa definitiva en la relació de treball per rescissió del contracte 
laboral, abans de complir els 6 mesos, l'empresa podrà substituir-lo contractant un/a altre/a treballador/a que reuneixi els 
requisits establerts en el punt 5è d'aquestes bases en el termini màxim d'un mes, mantenint així el dret al cobrament de 
la subvenció.

6.2. Línia B. Quantia i despeses subvencionables.

L'Ajuntament  d'Argentona subvencionarà,  amb un màxim de  2.000,00 EUR per  beneficiari,  les  següents despeses 
realitzades en el 6 primers mesos d'activitat:

• La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) dels 6 primers mesos.

• L'import de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment.

• El cost de l'informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer, amb un import màxim per aquest  
concepte de 750 EUR.

• Despeses derivades de l'adquisició de software informàtic o bases de dades, incloent-hi llicències d'ús, despeses de 
programació d'aplicacions o de pàgines web, amb un màxim de 1.000 EUR.

• Despeses d'arrendament associades als locals o despatxos afectes a l'activitat.

No es considerarà subvencionable l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i, si s'escau, els impostos indirectes equivalents 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

7. Procediment de la sol·licitud.

7.1. Lloc de presentació de les sol·licituds.

Les  sol·licituds  hauran  de  presentar-se  en  la  forma i  condicions  que estableix  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Per a aquells  col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament  amb l'administració,  s'habilitarà un espai  a la seu 
electrònica de l'Ajuntament per tal de poder presentar la documentació de sol·licitud requerida en el punt 7.3. d'aquestes 
bases.

Les persones físiques podran escollir entre presentar la documentació que conforma la sol·licitud electrònicament o 
presencialment.  En aquest  darrer  cas,  caldrà presentar  la sol·licitud conjuntament  amb la documentació  requerida, 
mitjançant instància, a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament d'Argentona de dilluns a divendres de 9 del 
matí a 2 del migdia i els dijous també de 4 a 7 de la tarda (de juny a setembre l'OAC només atén en horari de matí).

El  model  normalitzat  de  la  sol·licitud  es  pot  recollir  al  SEMPRE.  També  es  pot  baixar  de  la  web  municipal 
(http://www.argentona.cat) i de la del SEMPRE (http://www.argentona.cat/sempre).

7.2. Període i dates de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds anirà des de l'entrada en vigor d'aquestes bases i fins al 31 d'octubre de  
2017.

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

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària per tal que en 
el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Es recomana fer ús del servei de cita prèvia del SEMPRE, per tal que els tècnics revisin prèviament la documentació a 
presentar.

7.3. Documentació que cal presentar.

7.3.1. Línia A.

Els sol·licitants hauran de presentar la documentació que es relaciona a continuació:

1) Instància de sol·licitud de subvenció (inclou Declaració relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens 
públics i altres relatives al compliment de la normativa aplicable).

2) Còpia dels contractes de treball per als que se sol·licita la subvenció.

3) NIF/CIF de l'empresa.

4) Còpia de l'escriptura de constitució empresa.

5) Si s'escau, còpia de l'escriptura de poders del representant de l'entitat i DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud 
com a representant de l'empresa.

6)  Declaració censal d'alta o modificació en el cens d'obligats tributaris (model 036 / 037 de l'Agència Tributària) que 
acrediti l'exercici d'una activitat econòmica en el municipi d'Argentona.

7) Certificat de vida laboral de l'empresa.

8)  Full  de  sol·licitud  de  transferència  bancària  amb  el  número  del  compte  bancari  i  titularitat  del  compte  (model 
normalitzat Annex 1).

9) La següent documentació de les persones contractades:

- còpia del DNI / NIE;

- certificat de vida laboral;

- certificat d'empadronament;

- document justificatiu d'haver estat inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya en el moment de ser contractat.
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7.3.2. Línia B.

Els sol·licitants hauran de presentar la documentació que es relaciona a continuació:

1) Instància de sol·licitud de subvenció (inclou Declaració relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens 
públics i altres relatives al compliment de la normativa aplicable).

2) Fotocòpia del document d'identitat (NIF o NIE) del sol·licitant.

3) Certificat de vida laboral del sol·licitant.

4) Fotocòpia de la Declaració censal d'alta en el cens d'obligats tributaris (model 036 / 037 de l'Agència Tributària) que 
acrediti l'inici d'una activitat econòmica en el municipi d'Argentona.

5)  Fotocòpia de l'alta al Règim Espacial de Treballadors Autònoms (RETA) i  justificant del pagament de la primera 
quota.

6) Si s'escau, documentació justificativa de la incorporació del soci treballador a la cooperativa.

7) Certificat de viabilitat emes pels tècnics del SEMPRE.

8)  Full  de  sol·licitud  de  transferència  bancària  amb  el  número  del  compte  bancari  i  titularitat  del  compte  (model 
normalitzat Annex 1).

No obstant l'anterior, en qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament d'Argentona podrà sol·licitar els documents 
d'aclariment o complementaris necessaris així com tramitar la seva obtenció d'ofici.

La Instància de sol·licitud, d'ambdues línies de subvencions, inclou l'AUTORITZACIÓ expressa per tal que l'Ajuntament 
d'Argentona accedeixi a la informació necessària i obtingui d'ofici les acreditacions necessàries per a la tramitació de la 
subvenció;  en  concret,  l'obtenció  de  les  certificacions  d'empadronament  i  les  acreditatives  del  compliment  de  les 
obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal, l'Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social.

8. Quantia màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

Els pagaments de les subvencions d'aquest programa serà a càrrec del pressupost municipal per l'any 2017 a la partida 
pressupostària 363 / 241/ 47000 amb una dotació màxima de 34.000,00 EUR. El present programa de subvencions està 
finançat totalment per fons propis de l'Ajuntament d'Argentona.

El pressupost per a cada línia de subvencions serà el següent:

Línia A: Subvencions per al foment de l'ocupació. Pressupost: 20.000,00 EUR

Línia B: Subvencions per al foment de l'autoocupació i l'inici de nova activitat econòmica. Pressupost: 14.000,00 EUR

En cas de no esgotar-se l'import de qualsevol de les dues línies de subvencions, el romanent podrà traslladar-se a l'altra 
línia  de  subvencions  vinculada  a  la  mateixa  partida  pressupostària  (363  /  241/  47000),  en  el  marc  de  l'exercici  
pressupostari del 2017, en les condicions que estableixin les seves bases específiques.

9. Criteris de valoració, resolució i pagament.

9.1. Línia A.

S'atorgaran subvencions a totes les empreses que compleixin els requisits establerts en les presents bases reguladores.

En el cas que les demandes de subvenció superin el pressupost establert en aquestes bases, es procedirà a la seva 
assignació d'acord amb el següent ordre de prelació: s'atendrà la primera contractació presentada per cada empresa, i 
un  cop  feta  l'assignació  en  aquest  primer  tram,  es  procedirà  a  la  segona  contractació  en  un  segon  tram,  i  així  
successivament. En el supòsit que s'arribi a esgotar la quantia total establerta, es procedirà a un prorrateig exclusiu en 
el darrer tram. En qualsevol cas, cap empresa pot rebre subvenció per més de tres contractacions.

La  competència  per  atorgament  i/o  denegació  de  les  subvencions  correspon a  la  Junta  de  Govern,  amb informe 
favorable de la comissió de valoració presidida pel Regidor de Promoció Econòmica, Carles Martinez Quiroga, i pels 
tècnics de Promoció Econòmica, Esther Garcia-Narcue Grabulosa i Josep Badia Tobella.
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La resolució corresponent a cada sol·licitud s'emetrà en el termini de dos mesos a comptar des de la data de la seva 
presentació i com a màxim el dia 31 de desembre de 2017.

La subvenció es farà efectiva en dos pagaments:

-  A  l'inici,  un  cop  resolt  i  aprovat  l'atorgament  de  la  subvenció,  es  procedirà  al  pagament  del  75%  de  l'import 
subvencionat.

- El 25% restant, una vegada les empreses beneficiàries hagin presentat la documentació de la justificació econòmica 
de les despeses dels contractes subvencionats, recollida en punt 11è d'aquestes bases.

9.2. Línia B.

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els requisits establerts en les bases reguladores. Donat que l'únic 
criteri de valoració és el compliment dels requisits per a accedir a la convocatòria, s'estableix el criteri de prelació relatiu 
a què, en cas necessari, per a la resolució s'atendrà a l'ordre cronològic de presentació fins a esgotar el pressupost  
establert en aquestes bases.

En cas que es presentin més sol·licituds d'ajuts econòmics que pressupost disponible, aquelles sol·licituds que no han 
obtingut una assignació econòmica constituiran una borsa de reserva susceptible de rebre posteriorment l'aportació 
econòmica (igualment per estricte ordre de presentació en el registre) en cas que hi hagi renúncies o revocacions d'ajuts 
econòmics, o un increment de pressupost d'acord amb el que disposa el punt 8è d'aquestes bases.

La  competència  per  atorgament  i/o  denegació  de  les  subvencions  correspon a  la  Junta  de  Govern,  amb informe 
favorable de la comissió de valoració presidida pel Regidor de Promoció Econòmica, Carles Martinez Quiroga, i pels 
tècnics de Promoció Econòmica, Esther Garcia-Narcue Grabulosa i Josep Badia Tobella.

La resolució corresponent a cada sol·licitud s'emetrà en el termini de dos mesos a comptar des de la data de la seva 
presentació i com a màxim el dia 31 de desembre de 2017.

La subvenció es farà efectiva en dos pagaments:

-  A  l'inici,  un  cop  resolt  i  aprovat  l'atorgament  de  la  subvenció,  es  procedirà  al  pagament  del  75%  de  l'import 
subvencionat.

-  El  25% restant,  s'abonarà  a  la  finalització  del  període  subvencionat  i  una  vegada  presentada  la  documentació 
justificativa recollida en punt 11è d'aquestes bases.

10. Altres obligacions del beneficiari.

Sense perjudici del que preveu el punt 5è d'aquestes bases, de l'Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament i 
de la restant normativa aplicable, el beneficiari haurà de complir les següents obligacions:

• Justificar l'aplicació dels fons rebuts, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la 
concessió de la subvenció.

• Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

• Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions 
administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.

• L'Ajuntament d'Argentona restarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena 
derivades de les actuacions a què quedin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

11. La justificació i el control.

Línia  A.  La justificació  econòmica d'aquesta línia de subvencions es durà a terme mitjançant  la presentació  de la 
següent documentació:

• TC2 dels mesos de contracte objecte d'aquesta subvenció on consti la/les persones contractada/es.

• Rebut de liquidació de cotitzacions (abans TC1) i justificant de pagaments dels mesos de contracte objecte d'aquesta 
subvenció. C
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•  Còpia  de  les  nòmines  signades  i  document  acreditatiu  del  pagament  de  la/les  persones  contractada/es  objecte 
d'aquesta subvenció.

Les subvencions atorgades en aquesta línia hauran de justificar-se, com a màxim, durant els 45 dies naturals posteriors 
a la finalització del contracte objecte de la subvenció.

Línia  B. La justificació  econòmica d'aquesta línia  de subvencions es durà a terme mitjançant  la  presentació  de la 
següent documentació:

• Documents de cotitzacions mensuals al RETA del període objecte de l'ajut.

• La factura de l'arquitecte/a o enginyer/a per l'informe tècnic del local o despatx, si s'escau.

• Document acreditatiu del pagament de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment.

• Factures per a l'adquisició de software informàtic i pels serveis de programació d'aplicacions o de pàgines web, si 
s'escau.

• Factures de l'arrendament del local comercial o despatx, si s'escau.

Totes les factures i/o documents anteriorment descrits hauran d'anar acompanyats del corresponent comprovant de 
pagament mitjançant rebuts i/o transferències bancàries.

Les subvencions atorgades en aquesta línia hauran de justificar-se, com a màxim, durant els 30 dies naturals posteriors 
a la  finalització  del  termini  de l'assignació  econòmica establert  en el  punt  4rt  d'aquestes  bases,  és a dir,  des  del 
pagament de la sisena quota de cotització al RETA.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l'anul·lació total o parcial de la 
subvenció i el reintegrament en les condicions previstes.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat 
la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des 
de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu 
pagament.

12. L'anul·lació i el reintegrament.

Sense perjudici de les responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament d'Argentona procedirà a la revocació total o parcial 
proposada o atorgada en els casos d'incompliment següents:

• De l'obligació de justificació o justificació insuficient.

• De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.

• De les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció.

• De les obligacions fiscals comptables, laborals o de conservació de documents.

• De qualsevol de les obligacions recollides en aquestes bases.

• La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'òrgan municipal  
que gestiona la subvenció.

El pagament inicial definit en el punt 9.1 i 9.2 d'aquestes bases es considera una bestreta i com a tal aquesta pot derivar 
en un import a retornar en cas que l'empresa no compleixi els requisits previstos.

13. Comissió de seguiment.

Els tècnics de la regidoria de Promoció Econòmica realitzaran el seguiment del compliment de les actuacions objecte de 
subvenció.
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14. Protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que es reflecteixin en la documentació a la qual doni lloc a la tramitació de les presents 
bases, passaran a formar part dels fitxers de dades de l'ajuntament amb la finalitat de facilitar la gestió dels serveis que, 
amb caràcter general, presta aquesta entitat.

La participació al programa d'ajudes, implica que les dades de caràcter personal que es comuniquin podran ser cedides 
a Administracions Públiques o entitats col·laboradores.

Aquesta  cessió,  no  obstant  això,  només  podrà  tenir  lloc  per  facilitar  el  compliment  de  les  finalitats  directament 
relacionades amb les funcions d'aquesta entitat.

En compliment de l'art.5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, la persona 
sol·licitant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com qualsevol altres que legalment li  
corresponguin, a l'adreça OAC.

15. Publicitat.

Aquestes bases seran objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS) i a la Web Municipal.

Les bases restaran exposades a informació pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pagina web municipal 
durant el termini de 20 dies a partir de la publicació del present edicte en el BOP. Una referencia d'aquest anunci s'ha 
d'inserir en el DOGC.

De no formular-se reclamacions les bases quedaran definitivament aprovades.

Argentona, 25 de juliol de 2017
L'alcalde, Eudald Calvo Català
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