Extracte de l'acord de 13 de maig de 12021 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Calonge, de convocatòria de subvencions a PIMES i autònoms per al foment de la contractació de
persones aturades per a l'exercici 2021

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIO PER PIMES I AUTONOMS PER A
L'EXERCICI 2021
Beneficiaris
Podran sol·licitar aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques com les comunitats de
béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment
constituïdes que duguin a terme activitats empresarials domiciliades o que tinguin el seu centre
empresarial en el municipi de Calonge i Sant Antoni.
Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni per la contractació, dins dels límits establerts en els pressupostos
municipals, a aquelles persones, físiques o jurídiques, que hagin contractat persones en els
termes i en les condicions previstes en les Bases aprovades en el Ple extraordinari de març.
Amb aquesta línia de subvencions, es vol donar un suport explícit al foment de l'ocupació de
qualitat per a aquelles persones físiques o jurídiques que acompleixin els requisits establerts en
aquestes Bases, així com incentivar el manteniment de l'ocupació existent.
Aquesta subvenció forma part de l'estratègia d'actuació recollides en el Pla Estratègic, en el qual
s'integren les línies de subvencions de l'Ajuntament, concretament:
Línia 2: Foment dels interessos econòmics de la localitat que contribueixin a la consolidació i la
creació d'ocupació, inclosos els turístics.
La concessió d'aquestes subvencions s'efectua en règim de concurrència competitiva.
Bases reguladores
El BOP número 56 del 23 de març de 2021 publica l'edicte de l'aprovació inicialde les bases
específiques que regulen la concessió de subvencions pels ajuts a la contractació. En el BOP
número 3562 de data 03-05-2021 es publica l'aprovació definitiva de les bases i posteriorment al
DOGC número 8406 de data 10- 05-2021.
Requisits que han de complir els beneficiaris i documentació que han d'aportar
Podran sol·licitar aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques com les comunitats de
béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment
constituïdes que duguin a terme les activitats empresarials que motiven la concessió de la
subvenció i que compleixin els següents requisits:
a) Que l'activitat econòmica sigui desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o
petita empresa que es trobi en possessió dels permisos corresponents a l'activitat en el municipi
de Calonge i Sant Antoni.
La microempresa i la petita empreses són aquelles definides conforme l'Annex I del Reglament
(UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
b) Que els beneficiaris firmin una declaració responsable de compliment de totes les condicions de
la subvenció. Aquesta declaració responsable vindrà inclosa en la instància presentada i
juntament amb la documentació requerida a la Base Setena.
c) Que les persones contractades que estiguin a l'atur es trobin inscrites al CLUB DE FEINA que
gestiona l'ajuntament de Calonge i Sant Antoni en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Empordà.
d) Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i
al corrent de pagament amb Hisenda en el moment de la presentació de la instància.
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De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565179)
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BDNS(Identif.):565179

Termini de presentació de les sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds serà com a màxim el dia 30 de juny de 2021.
La sol·licitud s'haurà de presentar mitjançant el model de sol·licitud normalitzat juntament amb el
Model de Declaració Responsable per a l'obtenció de les subvencions regulades a les Bases, que
estarà disponible en la web municipal al següent enllaç: www.calongeisantantoni.cat juntament
amb la convocatòria.
Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se a la Unitat de Promoció Local, es presentaran per via
telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament en cas de persones obligades a la
tramitació electrònica conforme a l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu
Comú o, en el cas de no estar obligades, a la seva elecció, per via telemàtica o per via presencial
al Registre Únic Municipal.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Calonge i Sant Antoni, 18 de maig de 2021.- L'alcalde, Jordi Soler i Casals
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e) Que el domicili fiscal i, en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat, es trobi en el
terme municipal de Calonge i Sant Antoni.
f) No trobar-se incloses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, en particular, estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de
presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció.
g) No tenir deute pendent amb l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Aquest requisit ha de
complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la
subvenció.
h) Haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per
l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, sempre que hagi finalitzat el corresponent termini de
justificació.
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Signat per:
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