
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Segell

MONTSERRAT BAULAS BORDES , SECRETÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA,

C E R T I F I C O  :

Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ORDINÀRIA celebrada el dia 06 de novembre de 2017, va adoptar,
entre d'altres, l'acord que es transcriu a continuació:

Vist que l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia promou el foment d'iniciatives emprenedores a través del servei de
promoció econòmica, i des del Centre de Serveis a les empreses Nexes.

Vist que l'Ajuntament  porta a terme diferents mesures de foment de l'ocupació local. 

Vist que l'Ajuntament ja ha posat en marxa exempcions fiscals dirigides a emprenedors i empreses, com ara la Taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les
activitats; regulada per la ordenança Fiscal número 16.

Vist  que  l'Ajuntament  de  Sant  Sadurní  considera  oportú  introduir  noves  mesures  per  al  foment  de  d'iniciativa
emprenedora.

Atès que des de la regidoria de promoció econòmica es proposa al Centre de Serveis a les Empreses d'elaborar
unes bases reguladores de la subvenció de l'Ajuntament de Sant Sadurní a persones donades d'alta en el règim
especial d'autònoms de la Seguretat Social.

Vist l'informe de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació en el qual proposen la modificació de les bases
Reguladores específiques de la subvenció de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per a persones donades d'alta
en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social i s'obre convocatòria per l'exercici 2017”

A l'empara d'allò que disposa l'article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions
efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament mitjançant Decret núm. 1366/2017 de data 21 de setembre de 2017.

Per tot l'exposat aquesta Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER: APROVAR la modificació de “Bases Reguladores específiques de la subvenció de l'Ajuntament de Sant
Sadurní d'Anoia per a persones donades d'alta en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social i  s'obre
convocatòria per l'exercici 2017”, ampliant termini de comptabilització dels efectes d'alta a l'exercici 2016.
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SEGON: Notificar l'acord a Intervenció de Fons i al Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia.

ANNEX1

AJUTS ECONÒMICS PER AUTÒNOMS

Bases reguladores específiques de la subvenció de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per a persones donades d'alta en el
règim especial d'autònoms de la Seguretat Social i s'obre convocatòria per l'exercici 2017.

1. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

L'objecte d'aquestes bases és incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de Sant Sadurní d'Anoia en
situació de desocupació, o altres persones desocupades, i que es constitueixin en treballadors autònoms de la seguretat social
per a desenvolupar una activitat empresarial o professional a Sant Sadurní d'Anoia.

2. REQUISITS DELS BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ

Els beneficiaris de la subvenció són persones que es constitueixen d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la
Seguretat Social [RETA]. La situació ha de ser l'alta inicial i que no hagin estat en situació d'alta en els cinc anys immediatament
anteriors a comptar des de la data d'efectes d'alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte
Pròpia.

Podran acollir-se als ajuts regulats en aquesta convocatòria:

2.1.Persones treballadores donades d'alta al Règim d'autònoms de la Seguretat Social per primer  cop
durant l'any 2017 i 2016, i que tinguin la seva seu social a Sant Sadurní d'Anoia. 

Les persones beneficiàries hauran de complir amb els següents requisits:

2.1.1.Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la publicació de la
convocatòria, o que hagin ubicat l'empresa a Sant Sadurní d'Anoia i que acrediti que compti amb un informe de tècnic favorable
dels tècnics del centre de serveis a les empreses Nexes de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
2.1.2.Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.
2.1.3.No estar compresa en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre. General de
subvencions.
2.1.4.Trobar-se al  corrent del  compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament  de Sant  Sadurní  d'Anoia,  Agència
Tributària i Seguretat Social.
2.1.5.No haver estat sancionada, per resolució ferma de conformitat amb el Text Refós de la Llei d'infraccions i sancions en
l'ordre social aprovat per RDLeg 5/2000, de 4 d'agost.
2.1.6.No haver estat sancionada, amb resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.

Altres requisits:
2.1.7. Les persones autònomes que sol·licitin la subvenció municipal que regulen aquestes bases, si és que es troben en situació
de demanar-ho, han d'haver-se acollit als incentius en matèria de la seguretat social per treballar per compte propi.

3. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

L'Ajuntament de Sant  Sadurní d'Anoia subvencionarà el cost mensual de la quota del Règim  especial
d'autònoms de la seguretat social durant un any (sempre que l'alta hagi estat en l'any en curs 2016-2017), fins el 100%
durant els 6 primers mesos i fins el 50%  durant  els  sis  mesos  següents,  un  cop  deduïdes  les  bonificacions  d'altres
administracions pel mateix concepte, amb un import màxim de fins a 800€ .

La partida pressupostària on s'imputarà l'import de la subvenció per un total de 11.000,00€ és la 014 2411 48900
que es correspon a la partida de subvencions de promoció econòmica. Aquest  crèdit  pressupostari  es  susceptible  de  ser
incrementat.

4. SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ

 0.1. Presentació.
La persona  que hagi iniciat l'alta en el  règim d'autònoms ha de sol·licitar la subvenció a través d'una instància normalitzada
presentada al Centre de serveis a les Empreses NEXES de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, o bé a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Cada peticionari només podrà presentar a aquest programa de subvencions una sol·licitud.

 0.2. Termini.
El termini de la presentació de les sol·licituds s'ha de comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria a
la web municipal amb data màxima 31 de desembre del 2017.
La subvenció s'atorgarà o denegarà per la Junta de Govern Local en funció del crèdit pressupostari disponible i per rigorós ordre
de sol·licitud.
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5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I FORMA DE PRESENTACIÓ

5.1. La documentació a presentar per la sol·licitud és la següent:

- Instància de sol·licitud segons model normalitzat.
- Fotocòpia de documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.
- Targeta de demandant d'ocupació o informe de vida laboral que ho acrediti.
- Alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms ( RETA).
- Alta en el Cens d'Empresaris, Professionals, i Retenidors: obligacions censals ( Model 036 o 037).
- Rebuts de pagament de les quotes d'autònom (un mínim de 6 mesos i fins a 12 mesos en el RETA).
- Pla d'empresa.
- Informe tècnic favorable emès pels tècnics pel servei d'emprenedoria del centre de serveis a les empreses Nexes.
- Documentació acreditativa de la ubicació de l'empresa a Sant Sadurní d'Anoia, si s'escau.
- Número de compte bancari on fer l'ingrés de la subvenció atorgada, si és el cas.
- Comprovants de tramitació d'altres subvencions, si s'escau, atorgades per altres administracions, pel mateix concepte.

D'acord amb el que preveu l'article 22 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan que
concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics, l'acreditació de que les persones beneficiàries
o les entitats sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. No
obstant això, el /la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al
corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributàries com amb la Seguretat Social.

5.2. Documentació a presentar per a justificació:
Caldrà acreditar el pagament de totes les mensualitats dels rebuts del Règim d'autònoms a la Seguretat Social, en els terminis
indicats en l'apartat 8.1. de pagament de la subvenció.

6. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

6.1. Procediment
Les sol·licituds presentades es resoldran per l'òrgan competent per l'ordenació, instrucció i resolució  del

procediment de concessió, d'acord amb el que es preveu a l'article 14 de l'Ordenança  municipal  de  subvencions  de
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.

L'ajuntament comunicarà particularment a cada sol·licitant la resolució.
La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació explícita de la normativa i procediment de les  presents  bases

reguladores.

6.2. Òrgan instructor
La instrucció de l'expedient implica la revisió de la documentació, i comprovació dels requisits per  part  del

Servei de Promoció Econòmica. En cas de manca de documentació o d'altres, es farà requeriment amb un termini  de
10 dies per esmenar-ho.

6.3. Atorgament o denegació
La resolució de l'expedient d'atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada serà competència  de  la

Junta de Govern Local, previ informe tècnic de l'òrgan instructor.
El  termini  per al  seu atorgament,  que no ha d'excedir  dels  tres mesos des de la finalització del  termini  de presentació de
sol·licituds.

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

7.1. Justificació
La justificació de la subvenció atorgada s'haurà de presentar per instància, segons formulari normalitzat  a

l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
La documentació a presentar és la que es detalla en el punt 5 d'aquestes bases reguladores.
El termini i forma de justificar l'aplicació dels fons a l'activitat subvencionada s'efectuarà    conforme les previstes

en l'article 23 de Ordenança municipal de subvencions de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
L'Ajuntament es reserva la potestat de requerir més informació i d'altra documentació a l'entitat  beneficiària

per a vetllar per la correcta aplicació de l'objecte de subvenció d'aquesta convocatòria.

7.2.Termini
La justificació es podrà presentar fins dos mesos després de finalitzar l'últim mes de període aprovat  com  a

subvencionable.

8. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

8.1. Pagament
L'import de la subvenció s'abonarà en dos pagaments quan la persona beneficiaria justifiqui les despeses subvencionables i es
verifiqui la documentació aportada de la següent manera:

- El primer pagament es realitzarà transcorreguts sis mesos de l'alta en el  Règim Especial de Treballadors Autònoms, acreditant
el pagament, i si s'escau, l'acreditació de l'obtenció del permís corresponent a l'activitat (llicència o comunicació).
-  El  segon pagament  es realitzarà  transcorreguts  dotze  mesos de l'alta  en el  Règim  Especial  de Treballadors  Autònoms,
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acreditant el pagament.

9. DENEGACIÓ, RENÚNCIA  I REVOCACIÓ

Les resolucions de denegació, acceptació de la renúncia i revocació parcial o total de les subvencions  serà
competència de la Junta de Govern Local, prèvia revisió de l'òrgan instructor i emissió de l'informe tècnic corresponent.

9.1.Denegació. 

La sol·licitud  es denegarà en casos de: 
- Incompliment dels condicions establertes el punt 2 de requisits dels beneficiaris de subvenció.
- No presentar tota la documentació requerida especificada a l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores específiques d'aquesta
subvenció.
- Per incompliment de qualsevol punt exposat en la Llei de subvencions 38/2033 en els seus articles 36 i següents.

9.2. Renúncia.
Les persones beneficiàries amb subvenció atorgada,  podran renunciar de forma expressa, totalment o parcial, a la subvenció
atorgada. Caldrà presentar instància normalitzada explicant el fet motivant i el tipus de renúncia que es vol fer efectiu, en un
termini màxim de 30 dies des del moment en que es produeixi el fet que motivi la renúncia.

9.3. Revocació.
Atorgada la subvenció, serà motiu de revocació parcial o complerta els casos següents:
- No presentar tota la documentació requerida especificada l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores específiques d'aquesta
subvenció.
- No presentar tota la documentació requerida especificada en els apartats 7 sobre justificació de la subvenció.
En cas de revocació parcial o total de la subvenció atorgada, es revisarà l'expedient i els imports efectivament pagats i si fos
procedent es procedirà al requeriment de devolució de la part proporcional de contracte no realitzat.

10. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents:

- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els
sigui requerida.
- Estar al corrent del pagament  de les obligacions obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Hisenda i
Seguretat Social.
- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases i de les disposicions generals vigents.

11. PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a través de la pàgina web de l'Ajuntament o
qualsevol  altre  mitjà  que es consideri  oportú,  avalant  el  principi  de transparència. En tot  cas,  la  documentació acreditativa
requerida segons les bases d'aquesta convocatòria serà custodiada i protegida en els expedients d'arxiu que es creïn per a la
seva consulta i comprovació per la Junta de Govern Local. 

12. RÈGIM JURÍDIC

En  tot  el  que  preveuen  expressament  aquestes  bases  es  d'aplicació  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2016, de 21 de juliol.

L'ajut està d'acord amb el  Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia pel  període de l'exercici
pressupostari 2017, que té la seva base normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Aquest Pla Estratègic de Subvencions dóna suport al compliment de les línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2015-
2019, el qual esdevé el full de ruta de les polítiques que l'equip de govern vol portar a terme en quatre anys.  

Aquest  ajut  als  autònoms s'emmarca  dins  de  l'eix  estratègic  1,  de  promoure un  territori  sostenible  i  un  desenvolupament
econòmic equilibrat, en la línia de fomentar l'activitat econòmica local i la qualitat de l'ocupació. 

La Ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, que estableix les normes generals per a la sol·licitud, la
concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l'ajuntament a l'empara del que estableix la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2066, de 21 de juliol.

13. DISPOSICIÓ ADDICIONAL

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 d'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.
VOTACIÓ : L'acord és aprovat per unanimitat dels membres presents .
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I perquè així consti, fent expressa l'advertència de l'article 206 del reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin  de l'aprovació de l'acta corresponent,  als efectes  oportuns lliuro la  present  certificació d'ordre i  amb el
vistiplau del senyor Josep Maria Ribas i Ferrer, alcalde-president, a Sant Sadurní d'Anoia, 14 de novembre de 2017.

VIST I PLAU,
F_FIRMA_6 F_FIRMA_1
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