La Comissió d’Alcaldia i Règim Interior, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de
març de 2015, i en l’exercici de les atribucions de caràcter decisori delegades pel Ple
de la Corporació en sessió de 14 de juliol de 2011 (BOP núm. 187 de 9 d’agost de
2011), a l’empara del que disposa l’article 123.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de las Bases del Règim Local, va aprovar la convocatòria del Pla
d'Ocupació per a l'any 2015 i va declarar vigents les Ordenances específiques de
les Bases reguladores de subvencions a la contractació denominades Xec Ocupació i
Quota d'Autònoms, corresponents al Pla d'Ocupació 2014, les quals van ser
aprovades amb les modificacions proposades per la Comissió Permanent del
Consell Econòmic i Social en reunió de 21 de gener de 2015.
Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes regulades en les esmentades
Ordenances es presentaran segons el model facilitat per l’Ajuntament o mitjançant una
còpia impressa de la sol·licitud descargable des de la pàgina Web municipal
www.gandia.org. Les sol·licituds hauran d’estar degudament cumplimentades i
acompanyar-se de la documentació respectiva prevista en l’article 8 de les
Ordenances.
El termini de sol·licitud d’ajudes s’iniciarà el dia següent de la publicació de la
convocatòria en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina Web www.gandia.org
i finalitzarà, en el cas del xec ocupació, el dia 30 de juny de 2015 i, pel que fa a la
quota d’autònoms, el dia 31 de maig de 2015.
Les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment en el Registre d’Entrada de
l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 38 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
El text íntegre de les Ordenances específiques de les Bases reguladores de les
subvencions està exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina Web
www.gandia.org; i es troben a disposició dels interessats en l’Oficina Municipal
d’Informació i en el departament de Promoció Econòmica i Ocupació.
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns i en compliment del que disposa l’art.
17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Gandia, 27 de març de 2015
LA COORDINADORA GENERAL
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
(Decret núm. 3077 de 17/05/2013)
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EDICTE DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA SOBRE L’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE LA
CONVOCATÒRIA D’AJUDES MUNICIPALS A LA CONTRACTACIÓ DENOMINADES
XEC OCUPACIÓ I QUOTA D’AUTÒNOMS EN EL MARC DEL PLA D’OCUPACIÓ
GANDIA 2015.

