Divendres, 4 d'agost de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Pineda de Mar
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de juliol de 2017, va aprovar entre d'altres, la convocatòria per a la
concessió de subvencions destinades a la promoció de l'economia local. Línia 1: ampliacions, adequacions i millores de
locals comercials, amb el següent tenor literal:
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA
LOCAL.
LÍNIA 1: AMPLIACIONS, ADEQUACIONS I MILLORES DE LOCALS COMERCIALS.
Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regulen per les Bases reguladores de les subvencions
destinades a la promoció de l'economia local aprovades per l'Ajuntament de Pineda de Mar en sessió plenària de data
30 de juny de 2016 i l'esmena de les esmentades aprovada en sessió plenària de data 28 de juliol de 2016 (Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 22 d'agost de 2016, núm. 184/2016)) i les seves modificacions, així com
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Pineda de Mar i la normativa general de subvencions i es
tramiten en règim de concurrència no competitiva i es resoldrà fins a exhaurir el crèdit disponible.
1. Objecte i quantia.
Fer pública la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'economia
local.
Línia 1: ampliacions, adequacions i millores de locals comercials.
L'objecte de les subvencions incloses a la línia 1 és fomentar la creació, ampliació, adequació de locals comercials a
Pineda mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial,
professional o artística que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori i que per al
desenvolupament d'aquesta hagin efectuat adequacions al local o a la nau industrial al terme municipal de Pineda de
Mar.
• inversions fetes en concepte d'imatge exterior (rètol, façana, aparador), il·luminació, accessibilitat, obres de reforma de
les instal·lacions i imatge interior (pintura) entre el dia 1 d'octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017.
Fins al 50% i fins a un màxim de 1500 EUR de la quantitat pagada en concepte de:

2. Termini i lloc de presentació.
El període de sol·licitud s'iniciarà el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2017. Es farà publicitat de la data de publicació de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de presentació de sol·licituds, mitjançant el web de l'Ajuntament.
Les sol·licituds s'hauran de presentar, d'acord documentació normalitzada publicada al web de l'Ajuntament, per escrit a
l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Pineda de Mar (Pl. de Catalunya, 1) o bé pels altres mitjans
previstos en la legislació vigent, i tot d'acord amb el que preveu l'art. 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
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a. imatge exterior: rètol, façana, aparadors.
b. il·luminació.
c. accessibilitat.
d. obres de reforma de les instal·lacions.
e. imatge interior: pintura.
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La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic. Cal realitzar les obres previstes i presentar la
documentació requerida completa i correcta.
Les sol·licituds es tramitaran a l'Ajuntament de Pineda de Mar i es resoldran per ordre cronològic de presentació. La
data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es presenta tota la
documentació exigida.
Una vegada rebuda i registrada la sol·licitud, es verificarà que l'empresa compleix els requisits i presenta tota la
documentació exigida dins el termini establert per aquesta convocatòria.
3. Pressupost.
Les subvencions previstes en aquesta convocatòria s'imputaran a la partida pressupostària DE 241 47900 distribuïdes
d'acord amb el següent percentatge:
actuacions incloses en aquesta línia: 35% (9.450,00 EUR).
L'atorgament de subvencions estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per aquesta i es
resoldrà fins a exhaurir el crèdit disponible.
En cas de no esgotar el límit corresponent a alguna de les línies incloses a la mateixa partida, l'import restant es podrà
aplicar a qualsevol de les altres en funció de les sol·licituds.
La dotació econòmica d'aquesta convocatòria podrà ser objecte d'ampliació, d'acord amb la normativa vigent.
4. Instrucció.
La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon a l'Ajuntament de Pineda de Mar - Centre
Innova i la resolució a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament.
5. Justificació.
Es subvencions es justificaran amb documents originals, de conformitat amb el que disposa l'article 22 de l'Ordenança
General de Subvencions municipals. En tot cas caldrà tenir en compte les regles següents:
• S'haurà de justificar la realització de l'activitat subvencionada i el seu cost.
• Totes les factures i altres justificants de les despeses efectuades pel beneficiari hauran de portar data màxima 30 de
setembre de 2017.
• A les factures hi haurà de constar l'adreça del local on s'ha fet la inversió.

La justificació de les actuacions objecte de subvenció es realitzarà mitjançant la presentació a l'OAC de la documentació
següent:
• original per estampillar de les factures imputades a la subvenció i l'acreditació del seu pagament.
• en el cas d'obra o modificació de la imatge de l'empresa, caldrà aportar una fotografia de l'espai abans de realitzar
l'obra i una fotografia de l'obra o actuació realitzada.
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S'haurà de justificar la inversió feta en el mateix moment de la sol·licitud.
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Pineda de Mar, 20 de juliol de 2017
L'alcalde, Xavier Amor Martín

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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