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Núm. 5747
AJUntAment de sALt 

Extracte en la BDNS de la segona convocatòria de les subvencions en espè-
cie en règim de concurrència competitiva pels treballs de manteniment dels 
pisos de la Borsa de Lloguer Social

Administració Pública: AJUNTAMENT DE SALT
Codi Administració Pública: L01171557
Òrgan: AJUNTAMENT DE SALT
Codi Òrgan: L01171557
Id Anunci: 50052
Codi convocatòria: 466544
Des convocatòria: segona convocatòria de les subvencions en espè-
cie en règim de concurrència competitiva pels treballs de manteni-
ment dels pisos de la Borsa de Lloguer Social 

De conformitat amb el que preveu l’article 20.8 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de 
la convocatòria aprovada per decret d’alcaldia de data 15 de juliol 
de 2019, el text de la qual es pot consultar a la Base de Dades Naci-
onal de Subvencions 
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index)
 
Descripció de la convocatòria  
Segona convocatòria de les subvencions en espècie en règim de con-
currència competitiva pels treballs de manteniment dels pisos de 
la Borsa de Lloguer Social de l’Ajuntament de Salt, aprovada per 
decret d’alcaldia de data 15 de juliol de 2019 amb subjecció a les 
bases específiques aprovades, amb l’objectiu de millorar l’estat de 
conservació i manteniment d’aquests pisos, incentivar la propietat i 
afavorir la qualitat de vida dels inquilins.
 
Primer .- Beneficiaris
Les persones físiques o jurídiques 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.
 
Segon .- Objecte
Regular les subvencions en espècie pel Programa de treballs de 
manteniment dels pisos de la borsa de lloguer social de l’Ajunta-
ment de Salt per un valor màxim de 400 € per habitatge.
El llançament d’aquesta nova convocatòria durant el 2019 coinci-
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deix amb la plena execució dels projectes subvencionats de la con-
vocatòria anterior, on s’han beneficiat un total de 5 actuacions.
La convocatòria anterior fou aprovada per decret d’alcaldia de data  
30.05.19 i el corresponent extracte a la BDNS es va publicar en el 
BOP de Girona núm. 109 de 06.06.19.

Tercer.- Bases reguladores
Les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvenci-
ons en espècie per a la millora de l’estat de conservació dels pisos 
de la Borsa de lloguer social de l’Ajuntament de Salt, any 2019, apro-
vades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Salt del dia 
1 d’abril de 2019 i publicades al BOP de Girona (nº 69 de 08.04.19 
<a href=”https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/69/20196902640.
pdf”>https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/69/20196902640.
pdf</a> amb ressenya al (DOGC núm. 7863 de data 30.04. 19) , 
que són ja definitives per no haver-se formulat al·legacions durant 
el tràmit d’informació pública, finalitzat el 10 d’abril de 2019 tal i 
com consta en l’edicte al BOP de Girona núm. 97 de data 21.05.19 
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/97/20199703977.pdf 

Quart- Import
Atès que no s’ha esgotat la despesa de 4.000 € autoritzada per aquest 
concepte durant la primera convocatòria, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2019.16.15221.21200, MANTENIR aquesta dotació 
econòmica màxima segons l’operació comptable (A= 220190007079) 
aprovada en data 30.05.19.
 
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 €.
 
Cinquè.- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es presentaran durant el termini de 
SET 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’article 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 
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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.
S’entendrà que les sol·licituds presentades fora de termini en la con-
vocatòria anterior, automàticament es consideren presentades dins 
la nova convocatòria, amb la presentació d’una sol·licitud que així 
ho demani expressament dins del termini general de presentació de 
sol·licituds, sense necessitat d’haver d’aportar novament la docu-
mentació. 

Sisè.- Termini d’execució dels treballs
L’execució dels treballs es realitzaran una cop notificat l’acord de 
concessió, de conformitat amb la programació i les condicions que 
estableixi l’acord, i en tot cas, com a màxim el dia 29 de juliol de 
2019.

Salt, 15 de juliol de 2019 

Jordi Viñas i Xifra 
Alcalde 


