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Núm. 4596
AJUntAment de sALt  

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en espècie per a 
la participació en el programa de treballs de manteniment dels pisos de la 
borsa de lloguer social, exercici 2019 

administració Pública: aJuNTaMENT DE saLT 
Codi administració Pública: L01171557 
Òrgan: aJuNTaMENT DE saLT 
Codi Òrgan: L01171557 
Id anunci: 48278 
Codi convocatòria: 459027 
Ref convocatòria: 2019s077000002 
Des convocatòria: Decret d’alcaldia de 09/04/2019 per el qual 
s’aprova la convocatòria en règim de concurrència competitiva per 
a l’any 2019 dels habitatges cedits a la borsa de lloguer social de 
l’ajuntament de salt 

Article 1.- Objecte i finalitat 
subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als 
propietaris, usufructuaris i/o arrendataris degudament autoritzats 
per la propietat dels habitatges que estiguin cedits a la Borsa de Llo-
guer social de l’ajuntament de salt amb subjecció a les bases especí-
fiques aprovades inicialment per la Junta de Govern Local en sessió 
de data 01.04.19 (BOP de Girona núm. 69 de 08.04.19, ressenya al 
DOGC núm. 7863 de 30.04.19) que han esdevingut definitives per 
no haver-s’hi presentat al·legacions tal i com consta en l’anunci pu-
blicat al BOP de Girona núm. 97 de data 21.05.19.
La finalitat dels ajuts és millorar l’estat de conservació i manteni-
ment dels pisos, fomentar el lloguer incentivant la propietat i afavo-
rir la qualitat de vida dels llogaters.

Article 2.- Beneficiaris. Requisits per sol·licitar la subvenció i forma 
d’acreditar-los 
De conformitat amb el que estableix l’article 5 de les bases regulado-
res, tindran la consideració de beneficiaris les persones físiques o ju-
rídiques propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer social pel 
temps que estableix l’article 9 de la Llei d’arrendaments urbans. 
També ho podran ser els usufructuaris i arrendataris degudament 
autoritzats per la propietat.
Per obtenir la condició de beneficiari s’hauran de complir els se-
güents requisits: trobar-se al corrent de pagament de les obligacions 
tributàries davant l’aEaT, seguretat social i ajuntament i no haver 
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estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la possibilitat d’ob-
tencions subvencions segons la Llei general de subvencions o la Llei 
general tributària.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de 
presentar la sol·licitud, mitjançant l’aportació dels documents que 
s’indiquen a l’article 9 de bases i 4 de la convocatòria. 

article 3.- Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressu-
postària 
L’import total destinat a la convocatòria és de QuaTRE MIL Eu-
ROS (4.000 €) i l’aplicació pressupostària per fer front a l’adquisició 
del material que serà necessari utilitzar és 16.15221.21200 (Conser-
vació i rehabilitació de l’edificació (conservació d’edificis) del vigent 
pressupost municipal.
aquest import es correspon amb el cost del material necessari per 
a dur a terme les actuacions i serà fins a un topall per pis de 400 €.
Cas que sigui necessari invertir més diners per fer front a l’actuació 
programada, la propietat haurà d’assumir, al seu càrrec, el material 
complementari que calgui.

article 4. - Termini i forma de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es presentaran durant el termini de 
DEu DIEs NaTuRaLs comptats  des de l’endemà de la publicació 
en el BOP de l’extracte de la convocatòria a la BDNs.
La sol·licitud es podrà presentar presencialment en el Registre Ge-
neral de l’ajuntament i/o telemàticament a través de la seu elec-
trònica de l’Ajuntament de Salt (<a href=”https://www.viladesalt.
cat”>https://www.viladesalt.cat</a>), juntament, segons model 
normalitzat (MODEL 1) acompanyat de la següent documentació, 
tal i com s’estableix a l’artice 9 de les bases:
- Fotocòpia del NIF de la persona sol·licitant.
- acreditació de la propietat (títol de propietat) o de la representació 
que ostenta
- Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per 
obtenir la condició de beneficiari (MODEL 2)
Les sol·licituds presentades fora del termini establert a la convoca-
tòria no seran admeses a tràmit.
Tampoc ho seran aquelles que no s’acompanyin de la documentació 
requerida.

article 5.- Criteris de valoració de la sol·licitud i tramitació a seguir
són els que estableixen l’article 9 de les bases aprovades.

article 6.- Tramitació a seguir. Òrgans competents per a la instrucció 
i resolució de les subvencions.



Administració Local Ajuntaments

Pàg. 64Núm. 109 – 6 de juny de 2019

un cop presentada la sol·licitud es farà visita de comprovació de 
l’abast real de les obres per part dels tècnics adscrits a l’àrea d’Habi-
tatge i pressupost de les obres a realitzar.
La instrucció dels expedients de subvenció es portarà a terme per 
la Regidoria d’acció social i Habitatge, que avaluarà les sol·licituds 
i documentació presentada, a proposta de l’informe dels tècnics 
d’Habitatge, d’acord amb els criteris de valoració descrits en aques-
tes bases.
L’òrgan competent per a la seva concessió és l’alcalde-president.
Les subvencions es resoldran seguint els criteris de valoració i l’or-
dre de presentació de les sol·licituds dins el termini fixat en la con-
vocatòria i es resoldran en el termini màxim de tres mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud.
un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran 
notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la 
data d’aprovació de la resolució de concessió, d’acord amb allò pre-
vist a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu Comú de les administracions Públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes deses-
timatoris.

article 7.- Termini d’execució dels treballs 
Les accions subvencionades s’hauran d’executar abans del 29 de 
juliol de 2019, data en què finalitzen els contractes del treball dels 
plans ocupacionals destinats a l’efecte.

Article 8.- Termini de justificació de la subvenció 
La subvenció quedarà justificada a través d’informe tècnic que va-
lorarà l’actuació realitzada d’acord amb les factures destinades a la 
compra del material, que el proveïdor contractat per l’ajuntament 
presentarà al registre general, per cada habitatge on s’hagi actuat.
A l’informe tècnic s’acompanyarà reportatge fotogràfic.

article 9.- Publicitat
aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de l’ajunta-
ment de salt i al web municipal i l’extracte d’aquesta, d’acord amb 
el que preveu l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, general de subven-
cions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

article 10.- Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con-
tra aquesta és procedent interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent de la notificació de la 
resolució.
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alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició contra el mateix òrgan que l’ha aprovat. 

salt, 31 de maig de 2019 

L’alcalde 


