Excm. Ajuntament de Sagunt

EDICTO.
Se notifica que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el trenta-un
d’agost de dos mil divuit va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
12
APROVAR CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÉGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA EN MATÈRIA DE FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRENEDORA (). AYUNTAMIENTO DE
SAGUNTO, NIF P4622200F.- EXPT 2018/510.
L’Ajuntament de Sagunt està realitzant en els últims anys una convocatòria pública anual destinada al foment de
l’activitatd emprenedora
L’art. 23.2 de la Llei General de subvencions estableix la forma d’inici del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva, que ha d’iniciar-se mitjançant la convocatòria regulant-ne
expressament el contingut.
A la vista de tot allò expressat i de conformitat amb l’ informe-proposta del Tècnic de Promoció Econòmica, la
Junta de Govern Local sense que es promoga debat, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Efectuar la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de Foment de l’activitat
emprenedora per a l’exercici actual de 2018 amb el contingut següent:
CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA

DETALL

Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la
subvenció:

El foment, l’impuls i el suport a la activitat
econòmica mitjançant l’establiment de
subvenciones adreçades a afavorir l’activitat
empresarial a Sagunt per nova creació.
Així doncs, hom defineix les condicions i el
procediment a seguir per a la sol·licitud i
concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions a atorgar per
l'Ajuntament de Sagunt destinades a les persones
emprenedores, tal i com son definides per la llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seua internacionalització (BOE
núm. 233 de 28 de setembre del 2013).

Bases reguladores aprovades pel Ple de data:
Butlletí Oficial de la Província de València on es publiquen
les Bases:

Ple de data: 30 de maig del 2017 acord núm. 7
BOPV núm. 158 de data 17 d’agost del 2017 i
pàgina web: www.sagunt.es

Crèdits pressupostaris a què s’imputa la subvenció
Quantia total màxima del crèdit pressupostari destinat a
aquesta convocatòria:

Partida: 600/2410/48500/
50.000,00 € €

Règim de concessió de les subvencions
Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditarlos:

En règim de concurrència competitiva

Òrgans competents per a la instrucció del procediment

Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds:

Els que recull la Base segona de l’Ordenança
reguladora ,inserida en la pàgina web de
l’Ajuntament de Sagunt (www.sagunt.es)
Tècnic de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Sagunt
Comissió de Valoració constituïda pels
membres integrants de la Comissió Informativa
en matèria d’Economia i Finances
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Òrgan que concedeix les subvencions

Junta de Govern Local

Termini de resolució i notificació de la convocatòria:

Documents i informació que ha d’adjuntar-se a la petició:

6 mesos
Model de sol·licitud normalitzat per a la
concessió de subvencions, segons l’imprés
disponible en la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Sagunt, secció subvencions

Possibilitat de reformulació de les sol·licituds

NO

Criteris de valoració de les sol·licituds

Base desena de l’Ordenança reguladora

Resolució de concessió per JGL

Posa fi a la via administrativa

Mitjans de notificació o publicació de la resolució

La resolució serà motivada i es notificarà per
escrit de manera individual als interessats (art.
40 LPAC)

SEGON: Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a la partida 600/2410/48500/ del Pressupost General vigent,
per un import de 50.000,00 € €.
TERCER: La convocatòria de subvencions haurà de publicar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS). Posteriorment, la BDNS en traslladarà l’extracte al Butlletí Oficial de la Provincia de València per a la seua
publicació. Així mateix, es donarà publicitat de la convocatòria en el Tauler d’Anuncis de la seu electrònica d’este
Ajuntament
QUART: el termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria en el BOP de València; fins al dia 16 de novembre del 2017.

ANEXO 1
Procedimiento: AY02 Concessió de subvencions en concurrència competitiva
Descripción: CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÉGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN
MATÈRIA DE FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRENEDORA. Expediente: 2018/510
Asunto: Publicidad Convocatoria anual BDN
Extracto de la Resolución nº12 , de fecha 31 de agosto de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Sagunto, por la que se convocan subvenciones en materia de fomento de la actividad emprendedora”.
BDNS (Identif.):
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Personas físicas o jurídicas que inicien una actividad productiva en el término municipal de Sagunt desde el 1 de enero
del año de la convocatoria y cumplan los requisitos exigidos en las bases que rigen esta convocatoria
Segundo. Finalidad:
Financiación de proyectos relativos a la actividad de fomento de la actividad emprendedora
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza aprobada en fecha 30 de mayo de 2017, por el Ayuntamiento Pleno, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia de fecha 17 de agosto de 2017 nº 158
Cuarto. Importe:
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El importe será del 100 por 100 de los gastos de primer establecimiento y funcionamiento inicial y se determinará
en función del presupuesto del proyecto aceptado y la valoración obtenida. Importe máximo 5000 euros por solicitante
hasta agotar el crédito presupuestario destinado a esta convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Treinta días a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOPV.

Sagunt, a 5 de setembre 2018.
LA SECRETARIA GENERAL, P.S.
LA OFICIAL MAJOR

Fdo.: Josefa Mª Esparducer Mateu

