Dimecres, 29 de juliol de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Àrea Metropolitana de Barcelona
ANUNCI
Exp. 1433/15.
En data 19 de maig de 2015 el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar aprovar inicialment
les Bases reguladores de les subvencions als projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons
industrials i àrees d'activitat econòmica, i la seva convocatòria 2015, condicionant aquesta convocatòria 2015 a
l'aprovació definitiva de les Bases reguladores.
Donat que durant el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions, l'aprovació de les bases ha esdevingut
definitiva, per la qual cosa es procedeix a publicar la convocatòria 2015 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al taulell d'anuncis d'aquesta entitat.
El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria s'iniciarà l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, fins el 30 de setembre de 2015.
La documentació relativa a la convocatòria la podeu descarregar al web www.amb.cat/tramits.
CONVOCATÒRIA
1. Termini per presentar les sol·licituds
2. Termini d'execució de les accions
3. Crèdit pressupostari
4. Pagament de les subvencions
D'acord amb l'establert en el Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la
qualitat de vida, aprovat pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) en sessió de
data 30 de juliol de 2013 i que està format per quatre programes específics, el present programa vol impulsar, dins
l'àmbit territorial de l'AMB, l'establiment d'una línia de subvenció als ajuntaments metropolitans per tal de fomentar la
realització d'actuacions tant públiques, com de col·laboració i/o cooperació amb agrupacions d'empreses, vinculades i/o
ubicades en un polígon industrial o àrea d'activitats econòmiques, que tinguin un impacte dinamitzador a nivell
metropolità.
En aquest marc, l'AMB obra la present convocatòria, que juntament amb les Bases reguladores d'aquestes subvencions
aprovades per acord del Consell Metropolità de data 19 de maig de 2015, i publicades al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data.19 de juny de 2015, que determinen el procediment de sol·licitud, atorgament i justificació de les
subvencions per incentivar la millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat
econòmica en el marc del Pla metropolità de suport als Ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la
qualitat de vida.

Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la
convocatòria i fins el dia 30 de setembre de 2015, mitjançant la sol·licitud i la documentació requerida a la base 6 al
Registre General de l'AMB carrer 62, núm. 16-18, edifici A, Zona Franca, 08040 Barcelona, i adreçades a la Direcció de
Serveis d'Urbanisme, 1ª planta, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. També és podrà fer mitjançant qualsevol
dels altres sistemes de presentació admesos per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2.Termini d'execució de les actuacions i la seva justificació
L'actuació objecte de la subvenció s'haurà de realitzar en el termini comprès entre l'atorgament de la subvenció i el 31
desembre de 2016.
Els justificants s'hauran de lliurar abans del 31 de març de 2017.
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En casos excepcionals i degudament justificats, es podrà sol·licitar una pròrroga del termini per a l'execució de les
actuacions i de la presentació dels justificants.
3.Crèdit pressupostari
El crèdit pressupostari total disponible és de 20 milions d'EUR, consignats a la partida X1020 15100 76280 corresponent
al "Pla de suport als ajuntaments: millora d'infraestructures i competitivitat de polígons industrials" per a l'any 2015.
Aquesta dotació pot ser modificada d'acord amb la normativa vigent. En aquest supòsit la quantia addicional queda
condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies assenyalades a
l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Subvencions, o en el seu cas,
prèvia aprovació de la modificació pressupostària que procedeix, en un moment anterior a la resolució de la concessió
de la subvenció. En el cas que el beneficiari sigui un ajuntament, en qualsevol cas, haurà de donar compliment a allò
establert al Reial decret legislatiu 3/2011.
4.Pagament de les subvencions
La subvenció es farà efectiva d'acord amb l'establert en la Base 14 de les Bases, les quals regulen el procediment de
justificació de la despesa i abonament de les subvencions.
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Barcelona, 28 de juliol de 2015
El secretari general, Sebastià Grau i Àvila

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

3

