ANUNCI
Llistats provisionals d'Ajudes Municipals destinades a la digitalització dels comerços locals i
les persones físiques o jurídiques que oferisquen serveis professionals del municipi
d'Almussafes 2020. BDNS: 538739
ADLafc003-2020 Ajudes a la digitalització del comerç.
Vista l'Acta de la Comissió de Valoració per a la concessió de les ajudes destinades a la
digitalització dels comerços locals i de les persones físiques o jurídiques que oferisquen serveis
professionals de 28 de desembre de 2020 i de conformitat amb la Base Novena de les bases específiques
que regeixen el procediment de concessió d'ajudes destinades a subvencionar aquelles despeses
corresponents a l'adequació del negoci a les noves tecnologies a aquells comerços i persones físiques o
jurídiques que oferisquen serveis professionals del municipi d'Almussafes, que s'hagen donat d'alta en el
Règim Especial de persones Treballadores Autònomes, equivalent, o Règim General en el cas d'economia
social, es fan públics els següents llistats:
a) Sol·licituds proposades per a resolució favorable per haver presentat la seua sol·licitud, reunint la
totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria abans d'esgotar-se el crèdit inicialment
disponible destinat a atendre aquestes ajudes:
R.E

PERSONA SOL.LICITANT

NIF

Subvenció concedida

2020006796 NURIA CUERDA MAS

***4580**

1.500,00€

2020006911 CARMEN PRATS PONS

***2375**

1.500,00€

b) Sol·licitud proposada per a resolució desestimatòria per no complir els requisits establits en la
convocatòria:
R.E

2020006770

PERSONA SOL.LICITANT

FRANCESC FERRUS
ALBUIXECH

NIF

MOTIU DE DENEGACIÓ
Incompliment de la BASE:
1. QUARTA, 1 a) Haver hagut d'adaptar l'activitat i/o servei innovant en el
seu procés de venda o adequant amb eines telemàtiques i equipament de
digitalització com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març.

***5409**
2. QUARTA, 1 e) L'activitat principal desenvolupada en l'establiment haurà
d'estar inclosa en algun dels següents epígrafs de l'IAE: 641, 642, 643, 644,
645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 654.1, 657,
659, 661.3, 662.2, 964, 944, 973, 843, 849.9, 931.3, 932, 933.9, 824, 776 o
epígrafs d'activitats equivalents

c) Sol·licitud incompleta al no aportar la totalitat de la documentació:
R.E

PERSONA SOL.LICITANT

NIF/NIE

Documentació a presentar
Base 4 1 b) No acredita que es troba al corrent el compliment de les seues
obligacions tributàries en AEAT, TGSS i amb l'Ajuntament d'Almussafes.

2020006958

RHODNEY DOS SANTOS
NOTARO

***0664**

Base 7. 1 d) No presenta FACTURES de les despeses subvencionables tal
com s'indica en la BASE TERCERA, i documentació acreditativa del
pagament d'aquestes
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Les persones sol·licitants referides en els apartats b) i c) se'ls atorgarà el termini de 5 dies hàbils a
partir de la publicació en la pàgina Web municipal (www.almussafes.es) i en el Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú, o en el seu cas, esmenen la seua
sol·licitud i presenten la documentació requerida, de conformitat amb la Base 9.7 de les bases reguladores
de la convocatòria.
Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a això
s'elevarà la proposta de resolució a la Comissió de Valoració perquè la sotmeta a aprovació de l'òrgan
competent i es procedisca a la seua posterior publicació. En els casos de circumstàncies o casuístiques no
previstes de manera expressa en les bases reguladores o que suscite dubtes quant a la seua interpretació a
l'hora de dictar resolució, s'estarà als criteris que determine la Comissió de Valoració, segons el que es
disposa en la Base 9.8 de les bases reguladores de la convocatòria.

Almussafes, desembre de 2020

ELENA MARIA BALDOVI PEDRON
Fecha firma: 30/12/2020 10:34:17 CET
DIRECTORA ADL
AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
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