EDICTE.- Resolució convocatòria 2017 concessió subvencions empreses nova creació

Vist que en data 28 de desembre de 2017 es confecciona informe tècnic de comprovació de
requisits i de la documentació presentada pels interessats en aquesta convocatòria i es tramita
es tramita la reclamació corresponent d’acord a allò establert a l’art. 6 apartat 9è de les bases
específiques reguladores dels ajuts.
Vist que en data 28 de febrer de 2018 es confecciona informe tècnic relatiu a la valoració del
pla d’empresa presentat i en la mateixa data la comissió de valoració de les sol·licituds
presentades procedeix a la valoració dels projectes presentats i a la confecció de proposta
numèrica en relació a la subvenció individual a concedir a cadascun dels casos.
Vist que correspon a la Junta de Govern Local la resolució del procediment una vegada vista la
proposta de valoració realitzada per la comissió de valoració anteriorment indicada.
Vist el contingut que ha d’incorporar la resolució d’acord a allò establert a l’art. 13 de les bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions a empreses de nova creació a
atorgar pel procediment de concurrència competitiva.
Vista l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del Masnou, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de data 22 de desembre de 2010.
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 1082, de data 16 de juny de 2015 i
publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015.
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:

https://bop.diba.cat
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Primer. Aprovar la concessió de les següents 7 subvencions a empreses de nova creació al
Masnou en relació a la convocatòria per a l’any 2017:

CVE 2018017446

Vist que en data 6 d’octubre de 2017 es publicava al BOPB l’anunci de la convocatòria
indicada al punt anterior. S’establia un termini per a la presentació de sol·licituds de 30 dies
hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB.
El termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 21 de novembre de 2017 i s’han
presentat un total de 8 sol·licituds.

Data 2-5-2018

Vist que en data 14 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou
aprovava la convocatòria corresponent a l’any 2017.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Vist que en data 10 d’agost de 2017 es publicava al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) edicte de l’Ajuntament del Masnou d’aprovació definitiva de les bases
específiques reguladores de la concessió de subvencions a empreses de nova creació a
atorgar pel procediment de concurrència competitiva.

A

En sessió de data 15 de març de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou,
adoptà, entre d’altres acords, el següent:

./..

Ord.

Núm.
registre

Interessat/da

Activitat

Projecte

Pressupost total

No circulant

Circulant
(màx.
2.000 €)

Import
subvenció

2.541,29 €

Altres
despeses
(màx.
2.000 €)
1.439,15 €

01

E2017/012240

ALICIA MUÑOZ
JIMÉNEZ

COMERÇ
DETALL ROBA
VESTIR

MUMOKIDS

12.753,34 €

8.772,90 €

02

E2017/012161

IRINA
SANZ
BARGALLÓ

FABRICACIÓ PA
I PRODUCTES
FORN
I
PASTISSERIA

IRINA SANZPASTISSERI
A CREATIVA

17.874,74 €

17.504,44 €

271,19 €

99,11 €

3.500,00 €

03

E2017/012294

JOSEP MARIA
CASTELLVÍ
BOADA

COMERÇ
VENDA DETALL
LLAVORS,
ABONAMENTS,
FLORS
I
PLANTES

GOS I GAT
ALIMENTACI
Ó S.A

136.186,03 €

82.989,78 €

26.172,25
€

27.024,00
€

3.500,00 €

04

E2017/011590

WIFREDO
FALCÓ ORRI

COMERÇ
DETALL

PAPERERIA
BAIXADA
DEL PORT

66.540,00 €

15.000,00 €

40.655,00
€

10.885,00
€

3.500,00 €

05

E2017/011480

EVA
RIBAS
TEIXIDÓ

ALTRES
INDÚSTRIES
MANUFACTURE
RES

BY BCN

5.500,00 €

2.000,00 €

06

E2017/012315

JAVIER IBÁÑEZ
DÍAZ

SERVEIS
PROFESSIONAL
S

JAVIER
IBÁÑEZ
DÍAZ

6.985,98 €

5.321,44 €

1.664,54 €

3.492,99 €

07

E2017/012316

CARLOS LUIS
MILLARA
ALVAREZ

ENSINISTRAME
NT
I
CURA
D'ANIMALS

CANMIGOS

5996,65

3.996,65 €

2.000,00 €

2.998,33 €

Núm. registre
E-2017/012314

Interessat/da
ERIC PUIG FERNÁNDEZ

Motiu
Requerida la documentació per a l’acreditació dels requisits no
acreditats documentalment a la sol·licitud, no dóna resposta a aquest
comportant l’arxiu de l’expedient.

Quart. Notificar l’atorgament de les subvencions a les persones interessades indicades al punt
1r.
Cinquè. Disposar de 23.991,32 € de l’aplicació pressupostària PE 43300 47900, per realitzar el
lliurament econòmic de les subvencions.
Sisè. Informar i requerir a les 7 persones beneficiàries de les subvencions del deure d’executar
les accionis subvencionades entre la data de creació de l’empresa i el 31 de març de 2018, així
com el deure de justificar les despeses subvencionades fins al 30 de juny de 2018, així com
sobre el compliment de les següents obligacions:
1.
2.
3.

4.

Executar les activitats objecte de l’ajut concedit.
Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat prevista en l’acord
d’atorgament.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de l’Ajuntament i altres
entitats de control competents amb el compromís d’aportar la documentació que sigui
requerida.
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat de
facilitar les actuacions de comprovació i control.
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Tercer. Notificar la desestimació de les seves sol·licituds a les següents persones
interessades, per no donar compliment als requisits de la convocatòria:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segon. Comunicar la concessió de subvencions a càrrec de l’aplicació pressupostària PE
43300 47900 a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a l’e-Tauler i al portal de transparència del web
municipal.

B

3.500,00 €

https://bop.diba.cat

A

3.500,00 €

5.
6.
7.

Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres ajuts o recursos que
financin la mateixa actuació.
Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37 de
la Llei general de Subvencions.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 2-5-2018

CVE 2018017446

El Masnou, 13 d’abril de 2018
El secretari general, Gustau Roca Priante
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Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar
un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació.

https://bop.diba.cat

A

Setè. Donar compte de la resolució del procediment a la comissió informativa que entengui dels
assumptes de promoció econòmica, per a coneixement dels grups municipals.”
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