SERVEIS DE TRANSPARÈNCIA
Ajuntament d’Argentona

2020/1125 / PROMOCIÓ ECONÒMICA
Assumpte:
Us notifico que l’Alcaldessa ha dictat la resolució número 1852, de data 11 de novembre de
2020, que literalment diu:

Estat d'elaboració: Original
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Vista la convocatòria de subvencions, aprovades per Decret d’Alcaldia de data 27 de juliol
de 2020 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província amb núm. CVE: 2020022376, de 13
d’agost de 2020, i vistes les sol·licituds presentades d’acord amb les diferents línies de
subvencions:
Línia A: Subvencions per al foment de l’ocupació
Subvencions destinades a empreses que contractin, per un període mínim de 3 mesos,
persones aturades empadronades al municipi.
Línia B: Subvencions per al foment de l’autoocupació i l’inici de nova activitat
econòmica
Subvencions destinades a persones desocupades que iniciïn una nova activitat econòmica
com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals).
Línia C: Subvencions excepcionals COVID-19
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Vistes les BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES EMPRESES I NOUS
EMPRENEDORS MITJANÇANT EL PROGRAMA “ARGENTONA IMPULS”: Ajudes pel
desenvolupament local i la reactivació post COVID-19, PER L’ANY 2020, les quals van ser
aprovades per Decret d’Alcaldia de data 22 de maig de 2020 i publicades en el Butlletí
Oficial de la Província amb núm. CVE: 2020012197, de 28 de maig de 2020.
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“De conformitat amb el que disposa l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament
d’Argentona aprovada pel Ple Corporatiu de data 7 de març de 2016 i que es considera
aprovada definitivament publicant-se íntegrament al BOPB en data 6 de juny de 2016 i vist
el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament
d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny.
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Subvencions destinades a empreses del municipi d’Argentona que s’han vist afectades per
la declaració d’estat d’alarma, i/o hagin hagut d’implementar noves estratègies per
adaptar-se a les noves necessitats generades per la crisi del COVID
Vist l’informe de la Regidoria de Promoció Econòmica, de data 4 de novembre de 2020, en
relació a les subvencions de l’Ajuntament d’Argentona, a LES EMPRESES I NOUS
EMPRENEDORS MITJANÇANT EL PROGRAMA “ARGENTONA IMPULS”. 1ª Convocatòria 2020,
que parcialment diu:
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Línia A: Subvencions per al foment de l’ocupació
a) Excloure la subvenció sol·licitada, per no complir amb les condicions i requisits de
les bases reguladores, per l’empresa:
- ENRIQUE GALLEGA BARTRINA. El contracte te una jornada de treball de 15 hores
setmanals, per tant no arriba al 50 % de la jornada laboral.
b) Fer la següent proposta d’atorgament de subvencions, per l’import total de 9.656,25
euros, a les següents empreses:
MIMGRUPSALUT, SRL ......................................................... 375,00 euros
EDUARDO GONZALEZ BEDIA ............................................ 656,25 euros
IMMOBILIARIA, J.Y P., S.A. .................................................. 1.250,00 euros
LAIA ARQUERA, S.L. ............................................................ 1.250,00 euros
LAIA VALLS VILA .................................................................. 625,00 euros
INGENIERIA ENVASADO VERTICAL, S.L. ............................ 3.000,00 euros
MIREIA XIMENES ROS ........................................................ 2.500,00 euros
…/…
Línia B: Subvencions per al foment de l'autoocupació i l'inici de nova activitat
econòmica
a) Fer la següent proposta d’atorgament de subvencions, per l’import total de 1.500,00
euros, a les següents empreses:
CATALINA GARCIA GARCIA ................................................. 1.500,00 euros
…/…
Línia C: Subvencions excepcionals COVID-19
a) Excloure la subvenció sol·licitada, per no complir amb les condicions i requisits de
les bases reguladores, per l’empresa:
- THE BRAND COMPANY, S.L. la seva facturació en el mes d’abril de 2020 no s’ha vist
reduïda , almenys, en un 35 per cent en relació amb la mitjana de facturació del
semestre anterior.
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“…/…
Valorades les sol·licituds presentades, i d’acord amb les condicions, requisits, els barems
de valoració indicats i els imports màxims individuals establerts en les bases reguladores,
la comissió tècnica proposa:
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b) Fer la següent proposta d’atorgament de subvencions, per l’import total de
35.133,09 euros, a les següents empreses:
YOLANDA SANCHEZ GARCIA ............................................. 1.200,00 euros
PALOP MONTASELL, S.L. .................................................... 1.200,00 euros
SANDRA OBON BAYOD ...................................................... 1.200,00 euros
DANIEL CARMONA VIVAR .................................................. 1.200,00 euros
CARLOS BAÑOS BORREGO ............................................... 1.200,00 euros
JACINTA SUÑE CORREA...................................................... 520,86 euros
LABORATORI DENTAL AC10, SLP .................................... 363,00 euros
DAVID LOBATO GONZALEZ .............................................. 1.200,00 euros
GRESS ARGENTONA, S.L. .................................................... 1.000,00 euros
ANNA MARIA LLIBRE I DOMÈNECH ................................. 1.000,00 euros
ERICA PALOMAR SANCHEZ ................................................ 136,42 euros
ENRIQUE GALLEGA BARTRINA .......................................... 1.195,76 euros
ANTONIA PEREZ MUÑOZ.................................................... 1.200,00 euros
HAIDA ZHANG .................................................................... 1.200,00 euros
COPISTERIA MAR, SL .......................................................... 1.200,00 euros
TEXTPRINT, S.A. ................................................................... 1.200,00 euros
GUODON LIANG ................................................................ 1.107,72 euros
EVA MONROY TUNDIDOR ................................................. 896,77 euros
M.ANTONIA GOMEZ MATEU .............................................. 1.200,00 euros
GOLDEN SCISSORS, S.L. ..................................................... 1.200,00 euros
ALBERT BURGUERA PI ....................................................... 1.200,00 euros
ANDRES MARTIN REINA ..................................................... 1.200,00 euros
AGUSTIN JIMENEZ LINARES ............................................... 1.200,00 euros
IMMACULADA SUNYER MARFA ........................................ 468,62 euros
SERGIO RICO LOPEZ ........................................................... 1.200,00 euros
AIRTECH EUROPE SPAIN, SLU ........................................... 1.000,00 euros
GUSTAVO A. MARTINEZ VILA ............................................. 1.200,00 euros
ROSALIA XIMENES ROS ...................................................... 401,64 euros
NURIA GONZALEZ ANADON ............................................. 1.000,00 euros
M.ANGELS ESPELT COLL .................................................... 842,30 euros
LORODURSAN, SLU ............................................................ 1.200,00 euros
BRISA PERFUMS, S.L. .......................................................... 1.200,00 euros
LA CUINA DE LA IAIA, S.L. ................................................... 1.200,00 euros
FRANKFURT BAR J.RENART, .SL. ....................................... 1.200,00 euros
…/…
D’acord amb els punt 11è de les BASES, la comissió de valoració podrà proposar pagaments
anticipats superiors al 75% com a finançament necessari a poder dur a terme les actuacions
immediates inherents a la subvenció. Aquest pagament tindrà caràcter excepcional i caldrà la
valoració corresponent, que ha de quedar recollida dins la proposta de la comissió tècnica de
valoració.
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D’acord amb l’exposat, donada la situació excepcional de les empreses provocada pel
desenvolupament de la pandèmia del COVID-19, valorat que per a les empreses, el
pagament de la subvenció, te com a objectiu cobrir part de les necessitats financeres
immediates de les despeses subvencionables realitzades, i tenint en compte que les
empreses ja han assumit la majoria d’aquestes despeses, aquesta comissió tècnica valora
positivament realitzar un pagament anticipat del 100 % abans de la justificació. Aquest
pagament inicial es considera una bestreta i, com a tal, pot derivar en un import a retornar
en cas que l’empresa no compleixi els requisits previstos.
Per tot, i per tal de no suposar un major perjudici a les empreses, es proposa,
excepcionalment, el pagament anticipat del 100% de les subvencions concedides.”
Vist l’informe d’intervenció, conforme amb observacions, de data 9 de novembre de 2020
respecte a l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament d’Argentona en l’àmbit de
PROMOCIÓ ECONÒMICA.
Per tot això exposat, en l’exercici de les atribucions que tinc conferides vinc a decretar el
següent:
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Línia B: Subvencions per al foment de l'autoocupació i l'inici de nova activitat
econòmica
CATALINA GARCIA GARCIA ................................................. 1.500,00 euros
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Línia A: Subvencions per al foment de l’ocupació
MIMGRUPSALUT, SRL ......................................................... 375,00 euros
EDUARDO GONZALEZ BEDIA ............................................ 656,25 euros
IMMOBILIARIA, J.Y P., S.A. .................................................. 1.250,00 euros
LAIA ARQUERA, S.L. ............................................................ 1.250,00 euros
LAIA VALLS VILA .................................................................. 625,00 euros
INGENIERIA ENVASADO VERTICAL, S.L. ............................ 3.000,00 euros
MIREIA XIMENES ROS ........................................................ 2.500,00 euros

Línia C: Subvencions excepcionals COVID-19
YOLANDA SANCHEZ GARCIA ............................................. 1.200,00 euros
PALOP MONTASELL, S.L. .................................................... 1.200,00 euros
SANDRA OBON BAYOD ...................................................... 1.200,00 euros
DANIEL CARMONA VIVAR .................................................. 1.200,00 euros
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PRIMER.- Atorgar a les empreses i nous emprenedors que es relacionen subvencions per
import de 46.289,34 euros, mitjançant el programa “ARGENTONA IMPULS”: Ajudes pel
desenvolupament local i la reactivació post COVID-19, per l’any 2020, i d’acord amb les
diferents línies que es detallen a continuació:
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SEGON.- Disposar l’import de 46.289,34 euros amb càrrec a la partida 363-241-47000 del
vigent pressupost municipal, per fer front a les subvencions que s’atorguen. El pagament
d’aquests imports es farà efectiu en un sol pagament avançat un cop acceptada per part
dels beneficiaris l’esmentada subvenció
TERCER.- Les empreses beneficiàries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió,
hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la
concessió.
Transcorregut cinc dies naturals de la recepció de l’indicat acord, sense manifestar
expressament les seves objeccions, s’acceptarà tàcitament.
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CARLOS BAÑOS BORREGO ............................................... 1.200,00 euros
JACINTA SUÑE CORREA....................................................... 520,86 euros
LABORATORI DENTAL AC10, SLP ..................................... 363,00 euros
DAVID LOBATO GONZALEZ ............................................... 1.200,00 euros
GRESS ARGENTONA, S.L. .................................................... 1.000,00 euros
ANNA MARIA LLIBRE I DOMÈNECH .................................. 1.000,00 euros
ERICA PALOMAR SANCHEZ ................................................ 136,42 euros
ENRIQUE GALLEGA BARTRINA .......................................... 1.195,76 euros
ANTONIA PEREZ MUÑOZ.................................................... 1.200,00 euros
HAIDA ZHANG .................................................................... 1.200,00 euros
COPISTERIA MAR, SL .......................................................... 1.200,00 euros
TEXTPRINT, S.A. ................................................................... 1.200,00 euros
GUODON LIANG ................................................................ 1.107,72 euros
EVA MONROY TUNDIDOR ................................................. 896,77 euros
M.ANTONIA GOMEZ MATEU .............................................. 1.200,00 euros
GOLDEN SCISSORS, S.L. ..................................................... 1.200,00 euros
ALBERT BURGUERA PI ....................................................... 1.200,00 euros
ANDRES MARTIN REINA ..................................................... 1.200,00 euros
AGUSTIN JIMENEZ LINARES ............................................... 1.200,00 euros
IMMACULADA SUNYER MARFA ........................................ 468,62 euros
SERGIO RICO LOPEZ ........................................................... 1.200,00 euros
AIRTECH EUROPE SPAIN, SLU ........................................... 1.000,00 euros
GUSTAVO A. MARTINEZ VILA ............................................. 1.200,00 euros
ROSALIA XIMENES ROS ...................................................... 401,64 euros
NURIA GONZALEZ ANADON ............................................. 1.000,00 euros
M.ANGELS ESPELT COLL .................................................... 842,30 euros
LORODURSAN, SLU ............................................................ 1.200,00 euros
BRISA PERFUMS, S.L. .......................................................... 1.200,00 euros
LA CUINA DE LA IAIA, S.L. ................................................... 1.200,00 euros
FRANKFURT BAR J.RENART, .SL. ....................................... 1.200,00 euros
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QUART.- Reconèixer l’obligació del pagament avançat per import de 46.289,34 euros
corresponent al 100% de les subvencions concedides a les empreses relacionades en el
punt primer, un cop acceptada per part dels beneficiaris l’esmentada subvenció, i ordenarne el pagament.
CINQUÈ.- Excloure la subvenció sol·licitada, per no complir amb les condicions i requisits
de les bases reguladores, a les empreses:
Línia A: Subvencions per al foment de l’ocupació
- ENRIQUE GALLEGA BARTRINA (el contracte te una jornada de treball de 15 hores
setmanals, per tant no arriba al 50 % de la jornada laboral).
Línia C: Subvencions excepcionals COVID-19
- THE BRAND COMPANY, S.L. ( la seva facturació en el mes d’abril de 2020 no s’ha
vist reduïda, almenys, en un 35 % en relació amb la mitjana de facturació del
semestre anterior).
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Línia B. La justificació econòmica d’aquesta línia de subvencions es durà a terme
mitjançant la presentació de la següent documentació:
 Relació detallada de les despeses subvencionades (Formulari normalitzat de
justificació de les despeses).
 Documents de cotitzacions mensuals al RETA del període objecte de l’ajut.
 Còpia de les factures i/o documents que justifiquin les despeses realitzades
objecte d'aquesta subvenció.
Les subvencions atorgades en aquesta línia hauran de justificar-se durant els 45 dies
naturals posteriors a la finalització dels tres primers mesos d’activitat.
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Línia A. La justificació econòmica d’aquesta línia de subvencions es durà a terme
mitjançant la presentació de la següent documentació:
 Relació detallada de les despeses subvencionades (Formulari normalitzat de
justificació de les despeses).
 Relació Nominal de Treballadors (abansTC2) 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.
 Còpia de les nòmines 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 durant els 45 dies
naturals posteriors a la finalització dels tres primers mesos de contracte objecte de la
subvenció.
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SISÈ.- La data màxima per a presentar la justificació de les subvencions, així com la
documentació justificativa, és la següent:
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Totes les factures anteriorment descrites, corresponents a la línia B i línia C de les
subvencions, hauran d’anar acompanyats del corresponent comprovant de pagament
mitjançant: rebut, transferència bancària, taló nominatiu, etc. Si el pagament s’efectua en
efectiu (l’import màxim que s’accepta pagat en efectiu és de 500 euros), cal adjuntar rebut
del proveïdor per tal d’acreditar el seu abonament o bé, a la factura han de constar els
conceptes “Pagat” i “He rebut”, aquest últim acompanyat de la signatura i el segell del
proveïdor.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir el beneficiari per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que, si no ho fa, es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que se n’hagués avançat el pagament.
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
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Línia C. La justificació econòmica d’aquesta línia de subvencions es durà a terme
mitjançant la presentació de la següent documentació:
 Relació detallada de les despeses subvencionades (Formulari normalitzat de
justificació de les despeses).
 Si s’escau, la següent documentació que acrediti la reducció en la facturació del
mes d’abril de 2020 en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior:
 Còpia del llibre de registre de factures emeses o del llibre registre de vendes
i ingressos, de l’octubre 2019 fins l’abril 2020. Aquelles empreses que no
estiguin obligades a portar llibres que acrediten les dades consignades,
hauran d'acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 Model 130. (IRPF) o model 303 (IVA), del quart trimestre 2019 i del primer
trimestre del 2020.
 Si s’escau, la següent documentació que acrediti els costos laborals dels
treballadors mantinguts d’alta en el període subvencionable:
 Relació Nominal de Treballadors (abans TC2) dels períodes determinats a la
corresponent convocatòria.
 Rebut de Liquidació de Cotitzacions (abans TC1) dels períodes determinats a
la corresponent convocatòria i justificant de pagament.
 Còpia de les nòmines dels períodes determinats a la corresponent
convocatòria, i document acreditatiu del pagament.
 Còpia de les factures i/o documents que justifiquin les despeses realitzades
objecte d'aquesta subvenció.
Les subvencions atorgades en aquesta línia hauran de justificar-se durant els 45 dies
naturals posteriors a la finalització del període d’execució establert en la
corresponent convocatòria.
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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.
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.
SETÈ.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació sobre la
concessió en els termes establerts en l’article 20.8 de la LGS.
VUITÈ.- Notificar els presents acords als interessats als efectes oportuns, als Serveis
d’Intervenció i Tresoreria-Comptabilitat i de Transparència.”
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La secretària,
Miriam Tenas i Camps
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