Dimarts, 26 de maig de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Vilanova del Camí
ANUNCI de convocatòria d'atorgament de subvencions per a la creació de llocs de treball, de noves activitats
econòmiques i per impulsar la reforma i l'ampliació d'establiments comercials i de serveis, any 2015
- Règim específic de la convocatòria: Bases específiques per a la concessió de subvencions per a la creació de llocs de
treball, de noves activitats econòmiques i per impulsar la reforma i l'ampliació d'establiments comercials i de serveis,
publicades en el BOP.
- Crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions: Partida pressupostària: 6.433.48901. Quantia total màxima de
les subvencions convocades: 40.000,00 EUR.
- Òrgan competent per a la resolució del procediment: Alcaldessa.
- Termini de presentació de sol·licituds: Des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, fins al dia 31 de desembre de 2015, o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible a la
partida pressupostària.
- Termini de resolució i notificació: 2 mesos des de la data de presentació de les sol·licituds.
- Mitjà de notificació de les resolucions: en el domicili indicat pel sol·licitant, o mitjançant notificació electrònica.
- Règim general aplicable: Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions; Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Ordenança
General de les subvencions de l'Ajuntament de Vilanova del Camí; Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Aquesta convocatòria resta condicionada a l'entrada en vigor de les bases reguladores, en el termini de 15 dies des de
la seva publicació.
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Vilanova del Camí, 12 de maig de 2015
L'alcaldessa, Vanesa González Márquez
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