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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Joan Manel Ferrera Izquierdo, secretari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
CERTIFICO :
Que la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 10 de març de 2011, amb el
quòrum exigit pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb la
reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució següent:
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS A JOVES PER LA
COMPRA O CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE, ANUALITATS 2009, 2010 I PART DEL
2011, C/11/001.
En data 10 de febrer de 2011, el Ple en sessió extraordinària va aprovar les Bases
reguladores de la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions
municipals a joves per la compra o construcció d’habitatge.
En data 28 de febrer de 2011, mitjançant anunci al DOGC núm. 5827 es van sotmetre a
informació pública les Bases durant el termini de 20 dies hàbils.
En data 2 de març de 2011, mitjançant anunci al BOP de Tarragona núm. 50, es van
sotmetre a informació pública les Bases durant el termini de 20 dies hàbils.
Tanmateix s’ha publicat íntegrament el text de les Bases a la pàgina web
www.banyeresdelpenedes.com.
La dotació pressupostària per la concessió de subvencions a joves per la compra o
construcció d’habitatge és de 12.000 euros.
Atesa la clàusula cinquena de les Bases, la Junta de Govern Local és competent per
aprovar les convocatòries i per establir els terminis de presentació.
Per tor això, la Junta de Govern Local per unanimitat, pren l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la convocatòria per la concessió en règim de concurrència competitiva
de subvencions municipals a joves per la compra o construcció d’habitatge.
SEGON.- Disposar de 12.000 euros per la seva dotació.
TERCER.- Publicar la convocatòria al BOPT i a la pàgina web de l’Ajuntament i obrir el
termini de presentació de sol·licituds fins al 7 d’abril de 2011.
I perquè així consti, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. Núria
Figueras Tuset, a Banyeres del Penedès, el dia 14 de març de 2011.
Vist i plau
L’alcaldessa

El secretari
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