CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER A L’AUTOOCUPACIÓ, LA
CREACIÓ DE PIMES I INICIATIVES D’ECONOMIA SOCIAL (AMB) A
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
1.- Bases especifiques de la convocatòria
Resulten d’aplicació les Bases Reguladores de les subvencions per a
l'autoocupació , la creació de Pimes i iniciatives d'Economia Social (AMB) a
Esplugues de Llobregat, aprovades per la Junta de Govern Local en data 17 de
setembre de 2020
2.- Finalitat i objectius.
2.1. Objecte: L’objecte dels ajuts regulats a les bases indicades és l’increment
de l’ocupació efectiva per compte propi, mitjançant uns ajuts econòmics per a la
creació del lloc de treball propi (autoocupació) de persones desocupades del
municipi.
2.2..- Finalitat: Els ajuts tenen per finalitat el foment de l’autoocupació, la creació
de microempreses, pimes i iniciatives d’economia social i solidària
3.- Crèdit pressupostari
La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases anirà
a càrrec de la partida pressupostària corresponent, per import màxim de
34.000,00 € pels anys 2020 i 2021 distribuïts de la següent manera:
-

Exercici 2020
Exercici 2021

L’Ajuntament concedirà
pressupostària prevista.

15.000 €
19.000 €
les subvencions fins

que s’esgoti la

partida

La partida pressupostària per a aquesta Línia de subvencions serà 36 43301
47900 PROJECTES EMPRENEDORIA, del pressupost de la Corporació per als
exercicis 2020 i 2021.
El present acord se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la
consignació pressupostària adequada i suficient, un cop aprovat el pressupost
municipal del exercici 2021, amb caràcter definitiu.
4.- Persones beneficiaries i requisits.
Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics les iniciatives emprenedores que
compleixin els requisits següents i que siguin presentades per:
1. Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació a les
oficines de treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de
l’activitat, i de manera prioritària:

-

Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al
subsidi d’atur.
Aturats de llarga durada.
Persones més grans de 45 anys.
Joves de 16 a 35 anys.
Persones amb discapacitats.
Persones pertanyents a famílies amb tots els membres a l’atur.
Dones desocupades.
Famílies monoparentals.
Persones en altres situacions de vulnerabilitat.

2. Persones empadronades al municipi (com a mínim durant els 12 mesos
previs a la sol·licitud) que vulguin instal·lar el negoci (noves societats civils
professionals, altres fórmules jurídiques emprenedores o d’economia social i
solidària) al municipi d’Esplugues o a l’àrea metropolitana de Barcelona.
O bé, persones no empadronades al municipi que vulguin instal·lar el negoci,
noves societats civils professionals, altres fórmules jurídiques emprenedores
o d’economia social i solidària al municipi d’Esplugues de Llobregat.
3. Persones que hagin iniciat una activitat professional o empresarial en què
l’alta inicial (alta censal o IAE) i l’alta al règim especial de treballadors
autònoms (RETA) o altres règims especials, es produeixi entre l’1 de gener
de 2020 i el 30 de juny de 2021.
4. Persones que no hagin estat donades d’alta al RETA o a règims especials
per la mateixa activitat laboral en els 12 últims mesos anteriors a l’alta.
5. No haver estat beneficiari del mateix ajut econòmic objecte d’aquesta
sol·licitud en la convocatòria immediatament anterior.
5.- Documentació a presentar
La documentació a presentar per les persones sol·licitants es detalla al punt 8
apartat C, de les Bases reguladores.
Les sol·licituds per concórrer a les subvencions s’ajustaran al que determina el
punt 8 de les Bases reguladores.
6.- Quantia de la subvenció
La quantia de la subvenció per projecte emprenedor, es detalla al punt 6 de les
Bases reguladores.
7.- Obligacions de la persona beneficiària
Les obligacions de les persones beneficiàries es detallen al punt 5 de les Bases
Reguladores.

8.- Procediment: terminis i forma
El procediment, la publicació, l’admissió de sol·licituds, la resolució d’atorgament
i/o denegació i l’òrgan competent per a la instrucció i la resolució es recullen al
punt 9 de les Bases reguladores.
El termini, lloc i forma de presentació de sol·licituds es detallen als apartats 8.A i
8.B de les Bases reguladores.
A les mateixes Bases reguladores es recullen: el termini d’execució (punt 10), la
renúncia (punt 11), el pagament (punt 12), el seguiment, verificació i control (punt
14) i la justificació (punt 15).
9.- Revocació
Els supòsits de revocació de la concessió es troben recollits al punt 13 de les
Bases reguladores.
10.- Recursos
Contra les resolucions definitives les persones interessades podran interposar,
en el termini de dos mesos comptats des de la notificació de la resolució recurs
contenciós administratiu o, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un
mes comptat també des de la notificació, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

