
Av. Constitució 6 

03100 Xixona (Alacant) 

Tel.: 965610300 
Fax: 965612115 

CIF: P0308300C 

www.xixona.es  

 

 
 

 1 

 
DECRET 2022/1654 del 27/10/2022 

 
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: CONVOCATÒRIA DEL 
PROGRAMA D'AJUDES DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT PER 
A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19 EN EL MUNICIPI DE XIXONA, 
ANUALITAT 2022 (EXP 2022/1150) 
 
Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província amb núm. 156 del 18/08/2022 de la 
Resolució 2022/1042 de 4 d'agost de 2022 del Regidor Delegat de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic de l'Ajuntament de Xixona per la qual s'aprova la Convocatòria del programa d'ajudes 
de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per a minimitzar l'impacte econòmic del COVID-19 en 
el municipi de Xixona, anualitat 2022, amb número d'identificació BDNS 644247, amb càrrec a 
l'exercici pressupostari 2022, i a l'aplicació pressupostària 433.47901, amb un import total de 
52.605,00 €. 
 
Disposa l'art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local que les 
entitats locals “per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot 
promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal”. 
 
Sobre la base de la clàusula “9. Procediment i instrucció del procediment”, amb data de 29 de 
setembre de 2022, es van publicar a l'efecte de notificació en la pàgina web municipal 
www.xixona.es els “llistats de les: 

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 7 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” 
 
Finalitzat el termini de 5 dies hàbils perquè al·legaren el que en el seu dret consideraren oportú, 
o en el seu cas, esmenaren la seua sol·licitud i presentaren la documentació requerida, i vist 
l'informe de proposta de resolució elaborat per l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local de 
data 26 d'octubre de 2022 
 
Sobre la base de la clàusula “5. QUANTIA DE LES AJUDES I DESPESES SUBVENCIONABLES: 
“Es podran concedir als beneficiaris d'aquestes ajudes, prèvia la corresponent justificació, la 
quantitat inicial fixa de tres mil euros (3.000,00 €) per sol·licitant o l'import de les despeses 
justificades en el cas que no s'aconseguisca aquesta quantitat de 3.000,00 €.” 
 
Sobre la base de la clàusula 9. PROCEDIMENT I INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT: “2. La 
concessió de la subvenció s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, establint-se com a 
criteri de valoració la data i hora d'entrada que figuren registrades en la sol·licitud, reunint la 
totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria. En cas de no presentar la 
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sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a data de Registre d'Entrada la de 
l'última presentació de documentació relativa a aquesta sol·licitud. La concessió d'ajudes 
s'efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre les mateixes. (...) 
4. L´AEDL Xixona comprovarà, pel seu ordre cronològic de presentació, les sol·licituds rebudes. 
Aquelles sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits, fins a esgotar el crèdit inicial 
disponible de la convocatòria, seran proposades per a ser resoltes favorablement. A aquest 
efecte es tindrà en compte l'ordre de presentació de sol·licituds completes, en primer lloc, i en un 
segon terme, les esmenades amb posterioritat, per a ser resoltes, fins al consum del crèdit 
disponible, independentment del nombre de sol·licituds presentades durant el termini habilitat per 
a això.” 
 
Considerant l'interés d'aquest ajuntament a pal·liar les conseqüències derivades de la 
paralització econòmica provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica en el terme 
municipal de Xixona, atorgant liquiditat a les empreses del municipi per a contribuir a facilitar el 
compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i 
esmorteir la reducció d'ingressos.  
 
Considerant la resolució de l'Alcaldia núm. 2020/959/2019, de data 14 d'agost, quant a la 
delegació d'atribucions efectuada per l'Alcaldia Presidència en membres de la corporació. 
 
Per tot això 

RESOLC: 
 
 
PRIMER.-. Aprovar la concessió d'ajudes de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per a 
minimitzar l'impacte econòmic del COVID-19 en el municipi de Xixona, anualitat 2022 (Exp 
2022/1150) als següents sol·licitants i pels imports determinats a continuació: 
 
 

n.º 
exp. 
2022 

REGIS-
TRE 
ENTRA-
DA 

DATA 
ENTRA-
DA 

HORA 
ENTRA-
DA 

 
 
NIF 

INTERE-
SSAT 

1ª ASIGNA-
CIÓ AJUDA 

ASIGNA-
CIÓ 
DEFINITI-
VA 

Total 
pressu-
post 
atorgat 
acumulat 

1293 2022/4721 01/09/22 13:20:00 74***807W A V S 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

1299 2022/4772 05/09/22 08:52:00 25***509E J M B S 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

1300 2022/4789 05/09/22 11:03:00 53***290P E C H 2.260,41 2.260,41 8.260,41 

1301 2022/4796 05/09/22 12:47:00 74***600W M M Y 3.000,00 3.000,00 11.260,41 

1302 2022/4811 05/09/22 16:13:00 B5***9301 T N-F, S.L. 3.000,00 3.000,00 14.260,41 

1308 2022/4855 06/09/22 16:14:00 B5***4477 E V P P, S.L. 3.000,00 3.000,00 17.260,41 

1313 2022/4884 07/09/22 12:53:00 21***285P P F N P 3.000,00 3.000,00 20.260,41 
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1314 2022/4887 07/09/22 13:14:00 21***154X M J P C 2.729,58 2.729,58 22.989,99 

1315 2022/4890 07/09/22 15:56:00 48***954J M F P S 3.000,00 3.000,00 25.989,99 

1316 2022/4891 07/09/22 16:12:00 21***013C M T T M 1.459,85 1.459,85 27.449,84 

1318 2022/4894 07/09/22 16:53:00 48***060M E M M 1.006,19 1.006,19 28.456,03 

1323 2022/4900 08/09/22 08:42:00 74***477P S A G 2.234,71 2.234,71 30.690,74 

1329 2022/4965 09/09/22 20:16:00 B5***4077 C G Y A, S.L. 332,10 332,10 31.022,84 

1330 2022/5050 13/09/22 12:07:00 79***204A N T M 3.000,00 3.000,00 34.022,84 

1336 2022/5114 14/09/22 16:37:00 48***195Y E M P 3.000,00 3.000,00 37.022,84 

1335 2022/5270 21/09/22 13:05:00 48***638D J J M A 3.000,00 3.000,00 40.022,84 

1292 2022/5305 23/09/22 12:47:00 B5***7783 A C, S.L. 3.000,00 3.000,00 43.022,84 

1324 2022/5453 30/09/22 12:09:00 B5***3709 G E, S.L. 3.000,00 3.000,00 46.022,84 

1320 2022/5525 04/10/22 11:43:00 E5***0482 A G, C.B. 3.000,00 3.000,00 49.022,84 

1331 2022/5527 04/10/22 12:06:00 B5***7025 A S, S.L. 805,87 805,87 49.828,71 

1351 2022/5543 04/10/22 16:52:00 21***388W A M P C 3.000,00 2.776,29 52.605,00 

 
 

SEGON.-  Denegar la subvenció per emplenament de la documentació amb registre 

d'entrada posterior al consum del crèdit disponible, als següents sol·licitants: 

n.º 

exp. 

2022 

REGISTRE 

ENTRADA 

DATA 

ENTRADA 

HORA 

ENTRADA 

  

NIF 
INTERESSAT 

1332 2022/5569 05/10/22 12:38:00 
B5***4086 

L A, S.L. 

1333 2022/5624 06/10/22 12:56:00 
79***258B 

I R de la T 
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TERCER.-  Considerar desistits de la seua sol·licitud per no presentar aquesta documentació en 

el termini establit per a esmena i/o al·legació, sobre la base de la clàusula 9.5, als següents 

sol·licitants: 

n.º exp. 

2022 
NIF INTERESSAT 

1319 48***921T R A P G 

1334 B0***1759 J M, S.L. 

 

QUART.- Disposar i reconéixer les obligacions per import total de cinquanta-dos mil sis-cents 

cinc euros (52.605,00 €), amb informe de fiscalització favorable núm. 236 de 27/10/2022, amb 

càrrec a l'aplicació pressupostària 433.47901 del vigent pressupost municipal, i pels imports que 

s'han indicat en el punt primer del present decret.  

CINQUÉ.- Publicar del decret de resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament en virtut de l'art. 

18.3 de la Llei General de Subvencions i l'art. 30 del RD 887/2006, de 21 de juliol.  

SISÉ.- Notificar la resolució als interessats, fent-los esment de l'obligació com a beneficiaris del 

que es detalla en les clàusules: 

7.3 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  

10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS: 

12. REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS, en el seu cas, 

i clàusula 8. CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS, perquè es tinga en compte les 

incompatibilitats d'aquestes ajudes amb altres sol·licitades. En tot cas, s'ha de complir totes les 

condicions, obligacions i determinacions accessòries que s'estableixen en les bases reguladores 

de la Convocatòria del programa d'ajudes de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per a 

minimitzar l'impacte econòmic del COVID-19 en el municipi de Xixona, anualitat 2022, Exp 

2022/1150.  

SETÉ.- Remetre còpia de la resolució al Negociat d'Intervenció per a la remissió a la Base de 

dades Nacional de Subvencions de les subvencions concedides, i del crèdit pressupostari al fet 

que s'imputen. 

Xixona a data de signatura electrònica 

 

 

José Martínez Sánchez 

Regidor Delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic 


