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Exp.: [2244-01-2018, Rehabilitació de façanes del Barri Antic]
Codi: [Subvencions Ajuntament atorga]
Ref.: [SVLL]

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 4 de gener de 2018, i a
reserva del text que en resulti de l'aprovació de l'acta corresponent, va adoptar el següent acord::
“

5.1
SUBVENCIONS
Tema: Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès 2018
Antecedents de fet
Primer.- El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 6 de juliol de 2010, va aprovar l'Ordenança reguladora
dels ajuts per a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès.
Segon.- La Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2017, va acordar la convocatòria d'ajudes per
la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès, publicades al BOP número 48 de 9 de març de 2017.
Tercer.- El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 30 de maig de 2017, va aprovar definitivament la
modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes, publicades al
BOP número 141 de 24 de juliol de març de 2017.
Quart..- Considerant d'interès local la continuïtat de l'expedient iniciat l'any 2017, i tenint en compte que
l'Ajuntament d'Anglès té concedida una pròrroga per finalitzar les actuacions del projecte d'intervenció
integral del Barri Antic fins el 30 de juny de 2018.
Cinquè. Vist l'informe favorable de la intervenció municipal.
Sisè.- Atès que s'ha produït un romanent de 6.708,99 € de la convocatòria 2017, i que en el pressupost
2018 hi ha un crèdit per 10.000,00 €, a la partida 1522.78000 Subvenció façanes-Pla Barris.
Fonaments de dret
L'art.23 de la Llei General de Subvencions 38/2003, en la seva redacció donada per la Ley 15/2014,
de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa -LRSP-, estableix que la iniciació d'ofici de l'expedient de subvencions es realitzarà
mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent.
Considerant competència de l'Alcaldia la concessió de les subvencions locals, de conformitat amb la
clàusula residual de l'art.21.1.s de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, competència
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delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 19 de juny de 2015.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
D'acord amb l'establert per l'art.34 de la LGS l'aprovació de despesa s'haurà de realitzar amb caràcter
previ a la convocatòria de les subvencions o de la concessió directa de les mateixes. Aquesta actuació
implica una proposta de despesa, la fiscalització prèvia per la Intervenció i l'aprovació de despesa per
òrgan competent.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- APROVAR la despesa de 16.708,99 €, que s'imputarà a l'aplicació pressupostària 1522 78000
«SUBVENCIÓ FAÇANES.- PLA BARRIS» del pressupost municipal per a l'any 2018.
Segon.- CONVOCAR, d'acord amb les bases específiques esmentades, la concessió de subvencions a
atorgar l'any 2018, en els termes següents:
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència no competitiva dins del programa del Pla de Barris del municipi
d'Anglès destinades a finançar les obres de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis inclosos
dins del Barri Antic d'Anglès, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de
l'Ajuntament en la sessió de 6 de juliol de 2010 i publicades al BOP Girona núm. 20, de 31 de gener de
2011.
2. Termini de presentació de sol·licituds
Per les característiques d’aquest programa, les sol·licituds de subvencions es podran realitzar fins el 31
de maig de 2018, subjecte a la disponibilitat pressupostària existent.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer en el mateix moment de sol·licitar la llicència municipal o
presentar la comunicació prèvia de les obres de rehabilitació, i ha de complementar-se amb la
documentació que recull l’article 6 de les bases reguladores.
Per obtenir la condició de beneficiari cal estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. Termini de resolució i notificació
3.1 Termini de resolució
El termini màxim per adoptar la resolució de la sol·licitud i notificar-la, és de tres mesos a comptar des de
la data de presentació de les sol·licituds.
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En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als interessats, la sol·licitud
de concessió de la subvenció es considerarà desestimada per silenci administratiu.
3.2 Termini de notificació
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els sol·licitants, tal com preveu l’article
41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
4. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 16.708,99 € corresponents a
l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per a la rehabilitació de façanes. Les subvencions previstes
s'imputaran a la partida pressupostària 1522 78000 «SUBVENCIÓ FAÇANES.- PLA BARRIS».
L'atorgament de les subvencions està limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost
amb aquesta finalitat.
5. Quantia
S’atorgarà una subvenció de màxim el 50% del cost real de les obres i amb un límit màxim de 3.000 €,
segons la relació de preus de l'annex 1 de les bases reguladores de la subvenció.
6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria per la Junta de Govern Local exhaureix la via administrativa.
Contra aquesta és procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan,
en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.
7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de l'Ajuntament d'Anglès i al lloc web de la
corporació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general
de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tot allò que no sigui previst en les bases específiques de la convocatòria, quedarà regulat per les bases
d'execució del Pressupost de l'Ajuntament; la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions,
i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; i la resta de
disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de la
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corporació així com al lloc web de l'Ajuntament, i trametre les dades a la BDNS.
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.”
Anglès, 11 de gener de 2018
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