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CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA D'AJUDES PER A MINIMITZAR L'IMPACTE DE LA 

CRISI ENERGÈTICA SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS, 

AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DE XIXONA, ANUALITAT 2022, PLA DIPUTACIÓ. (Exp 

2022/1406) 

Sobre la base de la clàusula “9. PROCEDIMENT I INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT: 

1. La concessió de la subvenció regulada en aquesta convocatòria, es realitzarà d'acord 

amb el que s'estableix en els articles 22.1 i 23 a 27 de la LGS. La tramitació i gestió d'aquestes 

ajudes correspondrà a l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 

Xixona (d'ara en avant *AEDL Xixona). La competència per a resoldre sobre les sol·licituds 

presentades correspondrà a Alcaldia o, en el seu cas, a la Regidoria Delegada. 

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 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.” 

 

A continuació, es publica el llistat corresponent a:  

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. 
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n.º carpeta  NIF INTERESSAT 
DOCUMENTA-

CIÓ A 
SUBSANAR 

14 B5***7025 A S, S.L. 9 

 

 

(*) = No s'han considerat totes les factures presentades per no estar acreditats totes les 

despeses tal com exigeixen les bases reguladores. Veure motiu segons numeració. 

9 DNI sol·licitant o representant 

  

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 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. 

 


