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CONVOCATÒRIA D'AJUDES PARÈNTESIS XIXONA 2021 (Exp. 2021/112)

Sobre la base de la clàusula “9. PROCEDIMENT I INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
5. Prèviament a elaborar la proposta de resolució, es publicaran a l'efecte de notificació en la
pàgina web municipal www.xixona.es, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, els
següents llistats:
a) Persones sol·licitants proposades com a beneficiàries 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.
b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria quedant la
seua sol·licitud desestimada.
c) Persones sol·licitants que no han aportat la totalitat de la documentació requerida en el punt
9 de la Convocatòria amb indicació de la documentació requerida.
A les persones sol·licitants referides en el punt b) i c) se'ls atorgarà el termini de 5 dies
hàbils 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.
En el supòsit de no presentar aquesta documentació en el termini establit, es
considerarà que desisteixen de la sol·licitud formulada.”

A continuació, es publica el llistat corresponent a:
b) Persones sol·licitants que no compleixen els requisits establits en la convocatòria
quedant la seua sol·licitud desestimada

n.º exp

NIF

N.º
1ª
ESMENA
TREBALLADORS ASSIGNACIÓ
PENDENT
31/12/2020
AJUDA

1

2021/377

21***153L

2

2.400,00 (1), (2) y (3)

2

2021/378

B4***0742

0

2.000,00 (1), (2), (3) y (4)

3

2021/379

79***169Z

1

2.200,00 (1), (2) y (3)

4

2021/405

E5***8071

0

2.000,00 (1), (2) y (3)

5

2021/422

B5***5711

0

2.000,00 (3)

1
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Motius d'esmena:
(1) = Només s'acceptarà com a documentació justificativa de despeses corrents la següent: a)
Les factures justificatives de despeses que hauran d'ajustar-se als requisits establits en el Reial
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació. No
s'admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes de lliurament, ni factures
proforma. Dels justificants haurà de deduir-se indubitablement que es relacionen directament
amb l'activitat empresarial del sol·licitant. L'IVA i la resta d'impostos i taxes no són conceptes
subvencionables. b) Les nòmines dels treballadors, les Assegurances Socials i les quotes
d'autònom. c) Les despeses dels interessos de préstecs, justificats mitjançant la pòlissa del
préstec, els rebuts del préstec i els justificants de pagaments bancari, havent de figurar com a
titular del préstec la persona.
(2) = Els justificants de pagament seran transferència o càrrec bancari. No s'admetran com a
justificants de pagament cap diferent als anteriors. No s'admeten els pagaments en efectiu.
(3) = Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i no tindre cap deute pendent amb
l'Excm. Ajuntament de Xixona, llevat que l'incompliment siga conseqüència de les excepcionals
circumstàncies provocades per la crisi sanitària i econòmica COVID-19.
(4) = Falta documentació obligatòria del punt 7 de les bases reguladores d'aquestes ajudes.
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