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ÒRGAN: JUNTA DE GOVERN LOCAL
TIPUS SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 13 d´agost de 2021
UNITAT: Oficina Local d'Habitatge
EXPEDIENT: 2021S093000003

<< La Junta de Govern Local en la sessió celebrada el 07.05.21 va aprovar inicialment
les bases específiques reguladores de les subvencions per a la rehabilitació dels
elements comuns del edificis plurifamiliars de Salt (publicació al BOP núm. 96 de
20.05.21), les quals van esdevenir definitives per no haver-se presentat cap al·legació,
tal i com consta en l’anunci publicat al BOP de Girona núm. 119 de data 22.06.21.

AJUNTAMENT DE SALT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu comprovar-ne la validesa a
http://www.viladesalt.cat/validadordocuments.html

Atès que per decret d'alcaldia núm. 2021LLDA002270 de data 29.06.21 es va aprovar
la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per a
l’exercici 2021, amb subjecció a les anteriors bases, amb les següents línies d’ajuts i
dotació pressupostària total de 190.244,70 euros, tal i com consta en l’extracte de la
BDNS publicat al BOP de Girona núm. 127 de data 05.07.21, havent-se efectuat
l’oportuna autorització de la despesa

Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds de 10 dies naturals (des del 6
al 15 de juliol d’enguany, ambdós inclosos) se n’han presentat 60, que suposen
pressupostos totals de:
Opció A: 26.311,80 euros + IVA
Opció B: 31.143,42 euros + IVA
Opció C: 337.083,34 euros + IVA
Vistes les sol·licituds i documentació aportada, els informes tècnics emesos així com el
resultat de les consultes efectuades sobre si les comunitats es troben al corrent de les
seves obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, Seguretat Social i Ajuntament
de Salt.
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Vista la proposta de la Comissió Avaluadora de data 11.08.21, >>
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
<<Primer.- RESOLDRE les sol·licituds de subvencions presentades per a la
Rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars del terme municipal de
Salt, exercici 2021, en el següent sentit:
A) INADMETRE A TRÀMIT la següent sol·licitud per extemporània, atès que el termini
per presentar-la va finalitzar el dia 15.07.21 i aquesta va tenir entrada el dia 16.07.21.

B) CONCEDIR a les Comunitats de Propietaris les subvencions per les actuacions
tipologies A, B i C, indicades a continuació:
Actuació tipus A) Redacció de l'informe ITE i CEE

Actuacions tipus B) Línia I: Adequació instal·lacions existents i seguretat
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De conformitat amb el que s’estableix a l’apartat 4 de la convocatòria que regeix la
subvenció, cas que en el moment de resoldre les sol·licituds d’ajut de subvencions, es
detectés que hi ha un sobrant de crèdit previst per a les actuacions A i B, aquest crèdit
incrementarà de forma automàtica el crèdit de les actuacions C de les bases, fent-ho
constar en la mateixa resolució de concessió i /o denegació d’ajuts.
S’aprova traspassar a les actuacions C el crèdit sobrant de les actuacions B) per
import de 21.670,61 euros (40.244,70 euros previstos – 18.574,09 euros concedits).
El crèdit de les actuacions C serà de: 140.000 + 21.670,61 = 161.670,61 euros.
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Actuacions tipus C) Reforma i instal.lacions diverses:
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L’atorgament de la subvenció a les Comunitats que tot seguit es diran queda, a més de
subjecte a les condicions generals, CONDICIONADA a la presentació de la
documentació que no s'ha aportat abans de l'inici de les actuacions (fase 2) o si
aquestes han estat iniciades o ja s'han executat durant l'any 2021, abans de la data
límit de justificació de la subvenció (30.11.21) que s’haurà de fer arribar
telemàticament.

C) DENEGAR les sol·licituds de subvencions de les Comunitats de Propietaris que
s’indiquen a continuació pels següents motius, previstos a les bases reguladores.
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(a) L’any de construcció de l’edifici és posterior a l'01.01.1987 (article 7.1 apartat 6 de les bases).
(b) Incompleix requisits de l’art. 5 de les Bases per poder ser beneficiari. No està al corrent de les
seves obligacions tributàries amb l’AEAT.

D) DENEGAR PARCIALMENT les sol·licituds de subvencions de les Comunitats de
Propietaris que s’indiquen a continuació que afecten a les actuacions de tipologia A, B
o C pels motius que s’indiquen:
(c) ITE- Concedida subvenció per aquest mateix concepte exercicis anteriors (art. 4 de les Bases)
(d) L’any de construcció de l’edifici és posterior a l’01.01.87 (article 7.1, apartat 6 de les bases) Només pot optar a B4.

(e) ITE no es concedeix per topall subvenció concedida en altra tipologia (art. 6.2 de les Bases)
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E) DESESTIMAR per manca de consignació pressupostària les sol·licituds que tot
seguit es relacionen, si bé es mantenen fins a la data límit de justificació de les
subvencions durant l’exercici 2021 en una llista provisional segons l’ordre de puntuació
que s’indica. Cas que es produís renúncia i/o revocació de l’ajut concedit per part
d’alguna comunitat beneficiària, o s’ampliés el crèdit pressupostari, les comunitats
relacionades, podran optar a l’ajut demanat, segons l’ordre de prelació següent, si els
interessa continuar amb el tràmit i es troben al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries.

Segon.- DISPOSAR LA DESPESA a favor les Comunitats beneficiàries, segons
l’import concedit. Les referides a actuacions tipus A, amb càrrec a l’operació
autoritzada de l’aplicació pressupostària 16.15221.48000 i les referides a actuacions
tipus B i C) amb càrrec a l’operació autoritzada de l’aplicació 16.15221.78000 del
vigent pressupost municipal.
Tercer.- INFORMAR a les Comunitats de Propietaris beneficiàries que, una vegada
comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d'UN MES no manifesten el
contrari, s'entendrà que accepten la subvenció així com les condicions generals i
específiques fixades que hi siguin d'aplicació.
Cas de produir-se alguna renúncia i/o revocació, previ acord de la Junta de Govern
Local, es podrà concedir l'ajut que pertoqui a les Comunitats de Propietaris que hagin
quedat en la llista provisional detallada a l’apartat 1 E) del present acord segons l'ordre
de puntuació obtingut.
Quart.- COMUNICAR a les Comunitats de Propietaris que, abans de l'inici de les
actuacions, hauran de presentar la documentació detallada a la FASE 2, recordant
que la documentació s'haurà de fer per mitjans telemàtics.
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a) Comunicació d'inici de l'actuació model normalitzat núm. 2.
b) Aportació del model 3 (fitxa creditor), acreditant la titularitat del compte.
c) Rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa o empreses que
realitzen les actuacions així com certificació del compliment de la llei de prevenció
d’incendis.
d) Justificant d'haver sol·licitat la llicència o comunicació prèvia, si s’escau, per a la
realització de l’obra.
La sol·licitud de llicència o comunicació prèvia, es pot efectuar, si s'escau, a través
d'aquest
enllaç:
https://www.seu-e.cat/documents/28465/7224160/OB1++Comunicaci%C3%B3+pr%C3%A8via+d%27obres/533aad6d-b0ed-4209-9b79fc1a4ecd1d13
https://www.seu-e.cat/documents/28465/7224160/OB1+Comunicació+prèvia+d'obres/4ceaf27f-b5a1-46b9-b3bb-ef6f0ef2d0f6
Cinquè.- ADVERTIR a les Comunitats de Propietaris que el pagament de la subvenció
es farà a favor de les mateixes Comunitats i en el compte indicat a l'efecte, supeditantse al compliment de les bases que regeixen la convocatòria, amb especial menció a
l’article 16. La data límit de justificació de la despesa és el 30 de novembre de 2021.
L’incompliment dels requisits que estableixen les esmentades bases són causa de
revocació de la subvenció.
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Sisè.- Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic a través
del rètol normalitzat que facilitarà l'Ajuntament que s'haurà de publicar en lloc visible i
de forma permanent durant tot el període d'execució de l'actuació i durant l'any en curs
(article 18 de les bases).
Setè.- En compliment del que estableix l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i en aplicació dels principis recollits a la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, PUBLICAR les subvencions concedides així com les revocacions aprovades i
renúncies o desistiments acceptats, en concepte de rehabilitació dels elements
comuns dels edificis plurifamiliars del terme municipal de Salt, per a cada comunitat de
propietaris beneficiària i imports.
Vuitè.- COMUNICAR-HO als Serveis Econòmics i Territorials de l’Ajuntament >>

Certificat amb signatura electrònica.

