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Decret d’Alcaldia Número: 

A la vila de Molins de Rei,
 
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient  81/2022/SUBCO  ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS DE LES 
QUOTES MENSUALS DEL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA) I 
DESPESES DE LOCAL. ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les 
consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès que, en data 4 de juny de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar 
inicialment les Bases reguladores específiques de la subvenció de les quotes mensuals del 
règim especial de treballadors autònoms (RETA) i despeses de local (Bases, en endavant), 
que van quedar definitivament aprovades després de que, transcorregut el termini 
d’informació pública, no es van presentar al·legacions i/o reclamacions, d’acord amb 
l’informe emès de la Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de  data 11 d’agost de  2020. Les 
Bases es van publicar en el BOPB en data 7 de juliol de 2020, amb núm. de registre CVE 
2020017390. 

Atès que, tal i com estableix l’art. 17 de l’Ordenança reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada pel Ple en sessió ordinària de data 
25 de gener de 2018 (Ordenança municipal, en endavant), un cop aprovades definitivament 
les bases, es procedirà, mitjançant resolució d’Alcaldia, a efectuar la convocatòria de la 
concessió de la subvenció.

Mitjançant Decret d’Alcaldia número 1816 de data 18 d’octubre de 2022 es va aprovar la 
convocatòria per a la concessió de la subvenció de les quotes mensuals del règim especial 
de treballadors autònoms (RETA) i despeses de local per l’any 2022,establint un termini de 
presentació de les sol·licituds de fins al 11 de desembre de 2022 o fins que s’exhaureixi el 
crèdit disponible. 

La convocatòria es va publicar en el BDNS en data 27 d’octubre de 2022, amb núm. de 
registre CVE 202210140563.  

L’art 8.1 de les Bases definitives estableix que les sol·licituds seran objecte d'estudi i 
d'informe per part de la comissió avaluadora, que es l’òrgan competent per a la instrucció del 
procediment, constituïda per les persones següents:

President: El President de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia o el 
Regidor d’Empresa. 
Vocal: La Directora de Serveis de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia 
i la Cap del Negociat d’Empresa o tècnics de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila 
i Economia en qui deleguin.
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Secretari: Un treballador de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia.

L’art 8.2 de les esmentades Bases estableix que la comissió verificarà que l’empresa 
sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que compleix 
els requisits establerts en les bases. 

L’art.8.5 estableix que es podran concedir un màxim d’una subvenció per cada empresa per 
l’objecte de les presents bases i per aquesta convocatòria.

L’art 5. de les esmentades Bases estableix que l'Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà 
amb un import màxim de 2.300 € per persona emprenedora pel finançament de despeses 
relacionades amb: 

- Quotes mensuals corresponents del RETA, dels dotze primers mesos, un cop 
deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, i que 
compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases, fins a  un import màxim 
de 800€. 

- Quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins els primers sis mesos 
d’alta.

- L’import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d’activitat i ICIO.
- L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.
- El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o 

enginyer.
- Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions registrals.
- Les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina o 

parada de mercat ubicada a Molins de Rei, amb un màxim del 50% de l’import  i per 
un màxim de 250€ al mes, fins a 6 mesos.

- Altres despeses relacionades amb l’inici d’activitat emprenedora, que prèviament 
hagin estat pressupostades en el pla d’empresa.

Segons l’acta del dia 27 de desembre de 2022  la  comissió avaluadora  s’ha reunit i ha 
verificat que les sol·licituds presentades que es relacionen a continuació han presentat la 
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits establerts en 
les bases reguladores especifiques de la convocatòria de subvencions per les quotes 
mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i despeses de local, per a les 
persones desocupades que s’estableixen com a autònomes .

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

  21/10/2022 ANDREU LOPEZ GIL 47858333W

  24/10/2022 HELENA LLORENS BARBA 47906945S

24/10/2022 ANNA ORTIZ VAQUERA 47940295S

 25/10/2022 MARIA ISABEL HERRADOR VENEGAS 47787744T

25/10/2022 VERÓNICA FERNÁNDEZ VEGA 46804941X



Innovació i Empresa
         Núm. expedient: 81/2022/SUBCO

 
Pl.Catalunya, 1 |08750 Molins de Rei
Tel.93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat  
Codi Segur de Verificació (CSV): 14160602052072171224

26/10/2022 MARTA PADILLA ALBO 46679416L

26/10/2022 ELSA COLMENERO TELLA 47796720Y

28/10/2022 ARIADNA DURÁN VALLEJO 47797532J

28/10/2022 DAVID CÍVICO CLAVEL 46684176S

28/10/2022 JOEL GUILLAMÓN BAXAULI 47877456N

31/10/2022 DIEGO RAÚL ASENSIO PÉREZ 46637020N

 8/11/2022 JANNER RAMÍREZ CASAS X7026697J

29/11/2022 GUILLEM VERDENY PORCAR 47798683Z

Segons l’acta del dia 27 de desembre de 2022  es verifica, de les sol·licituds que han 
presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits 
de les bases, i es calcula la subvenció que s’ha d’atorgar a cada sol·licitant: 

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

IMPORT 
SUBVENCIÓ

(1)  21/10/2022 ANDREU LOPEZ GIL 47858333W 800 €

(2)  24/10/2022 HELENA LLORENS BARBA 47906945S 698 €

(3)  24/10/2022 ANNA ORTIZ VAQUERA 47940295S 2.300 €

(4)  25/10/2022 MARIA ISABEL
HERRADOR 
VENEGAS 47787744T 2.300 €

(5)  25/10/2022 VERÓNICA FERNÁNDEZ VEGA 46804941X 2.300 €

(6)  26/10/2022 MARTA PADILLA ALBO 46679416L 2.300 €

(7)  26/10/2022 ELSA
COLMENERO 
TELLA 47796720Y 2.300 €

(8)  28/10/2022 ARIADNA DURÁN VALLEJO 47797532J 2.300 €

(9 ) 28/10/2022 DAVID CÍVICO CLAVEL 46684176S 820 €

(10) 28/10/2022 JOEL
GUILLAMÓN 
BAXAULI 47877456N 2.300 €

(11) 31/10/2022 DIEGO RAÚL ASENSIO PÉREZ 46637020N 935 €

(12)  8/11/2022 JANNER RAMÍREZ CASAS X7026697J 800 €

(13) 29/11/2022 GUILLEM
VERDENY 
PORCAR 47798683Z 2.300 €

Vist l’RC número 12022000036091  comptabilitzada en data 6 d’octubre de 2022 per import 
de 20.000€ amb càrrec a la partida 5200.433101.47000, del pressupost 2022.
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Atès la disposició pressupostaria de 20.000 € a l’aplicació pressupostària subvencions per a 
autònoms  5200.433101.47000 del pressupost 2022. 

Vist l’RC complementaria número 12022000048111 comptabilitzada en data 27 de 
desembre de 2022 per import de 2.453€ amb càrrec a la partida 5200.433101.47000, del 
pressupost 2022.

Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 12022000048113, per import 
de 22.453 €.

Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47000 del pressupost 2022 per fer 
front a les despeses de 22.453 €.

Atès que la instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon a la 
comissió avaluadora de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila, i la resolució es 
realitzarà mitjançant Decret d’Alcaldia, segons l’art. 8.3. de les bases reguladores 
específiques de la convocatòria de subvencions per les quotes mensuals del règim especial 
de treballadors autònoms (RETA) i despeses de local, per a les persones desocupades que 
s’estableixen com a autònomes, aprovades al ple de l’ajuntament de Molins de Rei en sessió 
ordinària celebrada el dia 4 de juny de 2020. 

Atès l’informe proposta firmat el dia 27 de desembre de 2022 per la Cap del Negociat 
d’Empresa, signat i sense observacions per l’interventor accidental el dia 27 de desembre de 
2022, i per la Presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila en data 27 de 
desembre  de 2022.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides per la 
legislació vigent,

DECRETO:

Primer.- Concedir als sol·licitants que es relacionen a continuació l’import de subvenció que 
s’especifica en cada cas:

DATA SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI
IMPORT 
SUBVENCIÓ

(1)  21/10/2022 ANDREU LOPEZ GIL 47858333W 800 €

(2)  24/10/2022 HELENA LLORENS BARBA 47906945S 698 €

(3)  24/10/2022 ANNA ORTIZ VAQUERA 47940295S 2.300 €

(4)  25/10/2022
MARIA 
ISABEL

HERRADOR 
VENEGAS 47787744T 2.300 €

(5)  25/10/2022 VERÓNICA FERNÁNDEZ VEGA 46804941X 2.300 €

(6)  26/10/2022 MARTA PADILLA ALBO 46679416L 2.300 €
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(7)  26/10/2022 ELSA
COLMENERO 
TELLA 47796720Y 2.300 €

(8)  28/10/2022 ARIADNA DURÁN VALLEJO 47797532J 2.300 €

(9 ) 28/10/2022 DAVID CÍVICO CLAVEL 46684176S 820 €

(10) 28/10/2022 JOEL
GUILLAMÓN 
BAXAULI 47877456N 2.300 €

(11) 31/10/2022
DIEGO 
RAÚL ASENSIO PÉREZ 46637020N 935 €

(12)  8/11/2022 JANNER RAMÍREZ CASAS X7026697J 800 €

(13)  29/11/2022 GUILLEM
VERDENY 
PORCAR 47798683Z 2.300 €

(1) - Inclou les següents despeses: l’import del càlcul de les quotes d’autònom previstes pels 12 primers 
mesos d’activitat amb un màxim de 800 €. 

(2) - Inclou les següents despeses: l’import del càlcul de les quotes d’autònom previstes pels 12 primers 
mesos d’activitat amb un màxim de 800 €. Total despesa prevista: 698 € . 

(3) - Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (675,68€), que inclou impost sobre 
Construccions,Instal·lacions i Obres de 462 i taxa llicències urbanístiques de 213,68 €,    l’import de 
l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer (1.600 €), i l’import del rebut de la 
quota  d’autònom del primer mes d’activitat de 60 €. Total despesa 2.335,68 € . Import màxim subvenció 
2.300 €.(Art. 5 de les bases).

(4) - Inclou les següents despeses: l’import de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o 
enginyer (630 €), l’import de la taxa municipal d’obertura (516,83 €), l’import corresponent a 3 mesos de 
despeses de lloguer  (màxim 250 € mensuals que equival a 750 €), i l’import del càlcul de les quotes 
d’autònom dels 11 primers mesos d’activitat 704,07 € (amb un màxim de 800 €). Total despesa 2.600,9 € . 
Import màxim subvenció 2.300 €. (Art. 5 de les bases.

(5) -Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (516€), l’import corresponent a 6 
mesos de despeses de lloguer  (màxim 250 € mensuals que equival a 1.500 €) i l’import del càlcul de les 
quotes d’autònom dels 9 primers mesos d’activitat 535,99 € (amb un màxim de 800 €). Total despesa 
2.552,82 € . Import màxim subvenció 2.300 €.(Art. 5 de les bases).

(6) - Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (516,83 €), l’import de l’informe 
tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer (550 €), €), l’import corresponent a 5 
mesos de despeses de lloguer  (175,48 € de 2 mesos i 250 € de 3 mesos més, màxim 250 € mensuals 
subvencionables, que equival a 1.100,966 €),  i l’import dels 3 primers rebuts d’autònoms (24 €,60 €,60 € 
total: 144 €). Total despesa 2.311,79 € . Import màxim subvenció 2.300 €.(Art. 5 de les bases).

(7) -Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (193,81€), l’import corresponent a 6 
mesos de despeses de lloguer  (màxim 250 € mensuals que equival a 1.500 €) i l’import del càlcul de les 
quotes d’autònom previstes pels 12 primers mesos d’activitat amb un màxim de 800 €.  Total despesa 
prevista 2.375,8€ . Import màxim subvenció 2.300 €. (Art. 5 de les bases).

(8) -Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (193,81€), l’import corresponent a 6 
mesos de despeses de lloguer  (màxim el 50% dels rebuts que equivalen a 140 €  mensuals i corresponen 
a 840 €), l’import del càlcul de les quotes d’autònom previstes pels 12 primers mesos d’activitat amb un 
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màxim de 800 €, i l’import d’altres despeses incloses al pla d’empresa, concretament en concepte de 
publicitat(vinils): 774 € (sense IVA).  Total despesa prevista 2.525,8€ . Import màxim subvenció 2.300 €. 
(Art. 5 de les bases).

(9) -Inclou les següents despeses: l’import del càlcul de les quotes d’autònom previstes pels 12 primers mesos 
d’activitat amb un màxim de 800 € i que es preveu siguin de 720 € i l’import d’altres despeses incloses al 
pla d’empresa, concretament en concepte de publicitat(tarjetes): 100 € (sense IVA).

(10) -Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (516,83 €), l’import de l’informe 
tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer (600 €), €), l’import corresponent a 5 
mesos de despeses de lloguer  (129,03 € i 5 mesos de 202,34 € , que equival a 1.140,73 €),  i l’import dels 
3 primers rebuts d’autònoms (24 €,60 €,60 € total: 144 €). Total despesa 2.925,56 € . Import màxim 
subvenció 2.300 €.(Art. 5 de les bases).

(11) -Inclou les següents despeses: l’import del càlcul de les quotes d’autònom previstes pels 12 primers mesos 
d’activitat amb un màxim de 800 € i que es preveu siguin de 673,99 € i l’import de les quotes de col·legiats 
professionals dels 6 primers mesos. Per import de 261 € (146 € alta mes 5 quotes mensuals de 23 €). Total 
despesa: 935 €

(12) -Inclou les següents despeses: l’import del càlcul de les quotes d’autònom previstes pels 12 primers mesos 
d’activitat amb un màxim de 800 €.

(13) -Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (1.899,34 €), i l’import dels 12 
primers mesos d’activitat amb un màxim de 800 €. Total despesa 2.665,6 € . Import màxim subvenció 
2.300 €.(Art. 5 de les bases).

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de 22.453 €.

Tercer.- Notificar als sol·licitants la concessió de la subvenció.

Quart.- Notificar als sol·licitants en la resolució de la concessió de la subvenció que el 
pagament s’abonarà segons el que estableix l’art. 11 de les bases reguladores específiques 
de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica.

Cinquè.- Publicar l’acord de concessió de la subvenció a la “Base de Datos Nacional de 
Subvenciones”, d’acord amb la Llei General de Subvencions.

· COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal
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I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual 
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.

El secretari accidental S/DA 2216 de data 02/12/2022

28/12/2022 10:57:01

Joan Montserrat Olivella

L'Alcalde

28/12/2022  14:09:48

Xavi Paz Penche
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