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Certificat Junta de Govern Local  
Expedient Núm.: 1219/2018
Assumpte: Convocatòria del concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats a la rehabilitació 
de les façanes

José Félix  Velasco Martínez,  secretari  interventor  tresorer   de l’Ajuntament  de Banyeres  del 
Penedès

CERTIFICO :

Que la Junta de Govern Local, a la sessió  que va tenir lloc el dia 4 d’octubre de 2018, amb la 
majoria legalment requerida, 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, el següent 
acord:

APROVAR   LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A LA 
REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EL TERME MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS 
ANY 2018. (EXP: 1219/2018)

 

Atès que en el BOP de Tarragona núm. 165 de data 24 d’agost de 2018 s’ha publicat el text  
íntegre i definitiu de la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases que han de regir la 
concessió  d’ajuts  econòmics  per  a  la  rehabilitació  de  façanes  i  ha  entrat  en  vigor  un  cop 
transcorreguts el termini de 15 dies que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  
reguladora de les bases de règim local.

 

Atès  que des  de  l’ajuntament  es  considera  beneficiós  per  als  interessos municipals  l’impuls 
d’aquestes actuacions de millora per part dels propietaris d’immobles amb una antiguitat de 15 
anys o més, ja que, d’aquesta manera s’incrementen, d’una banda la seguretat i d’altra l’ornat  
públic i la salubritat del municipi. 

 

D’acord amb l'article 125.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en base a aquesta Ordenança, es procedeix a obrir 
la convocatòria de concessions de subvencions municipals encaminades a promoure i facilitar 
actuacions de rehabilitació de façanes en el terme municipal de Banyeres del Penedès i l’òrgan  
competent  per  a resoldre les sol·licituds i  concedir  les subvencions, dintre de les limitacions 
pressupostàries, serà la Junta de govern Local, òrgan que també és competent per aprovar la 
convocatòria d’aquests ajuts. 
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Per tot això, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova l’adopció dels següents acords:

 Primer.-  Aprovar la convocatòria del concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats a la 
rehabilitació de les façanes en el terme municipal de Banyeres del Penedès corresponent a les 
llicències d’obres sol·licitades durant el 2018 i l’any immediatament anterior.

 

Segon.-  Informar que la delimitació dels beneficiaris,  requisits dels  sol·licitants i  la forma de 
presentació de les sol·licituds estan regulats a l’Ordenança reguladora de les bases que han de 
regir la concessió d’ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes que es troba publicada al 
següent enllaç:

http://www.banyeresdelpenedes.cat/wp-content/uploads/ordenances/municipals/02_ajuts.pdf

 

Tercer.- Establir  que  l'import  atorgat  per  part  de  l’Ajuntament  serà  del  10  %  del  cost  de 
rehabilitació de la façana, amb un màxim de 1000 € per actuació. S’estableix un increment de 
l’ajut d’un 5 % als propietaris d’habitatges que estiguin desocupats i que vulguin ser destinats a 
lloguer i també un ajut 5 % per als propietaris dels habitatges que siguin:

-A- Joves d’entre 18 i 32 anys

-B-Persones més grans de 65 anys

-C- Persones amb discapacitat

 Aquests increments (A-B-C) del 5% no són acumulables

 

Quart.- Determinar que els ajuts econòmics estan previstos al pressupost 2018 de la Corporació 
sobre la denominació “Subvencions per rehabilitació de façanes "a la partida 1522 48200 amb un 
crèdit anual disponible de 10.000 euros, aquest import és el límit de la present convocatòria i es 
seguirà la preferència del rigorós ordre cronològic d'entrada.

 

Cinquè.- Establir que el termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia el 8 d’octubre de 
2018 i finalitza el 30 de novembre de 2018. 

 

Sisè.- Publicar la present convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) i a 
la pàgina web municipal, així com donar-li publicitat pels canals habituals.
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I  perquè així consti, lliuro aquesta certificació,  d’ordre i  amb el Vist - i  - plau del Sr. Alcalde, 
Amadeu Benach i Miquel.
    

Vist i plau
L’alcalde                          El secretari interventor tresorer  

   
Banyeres del Penedès,

document signat electrònicament al marge
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