Atesa la necessitat de seguir amb la present activitat de foment, resulta necessari
convocar un procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva amb l’objecte de subvencionar aquells projectes vinculats als camps
d’actuació següents:
- Rehabilitació d’elements comuns d’edificis plurifamiliars.
- Millora d’instal·lacions comunes d’aigua en edificis plurifamiliars de més de
quatre plantes.
Per tot això,
RESOLC:
1. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva en el marc del Pla de Barris de Centelles dirigit als projectes
i camps d’actuació referits a la part expositiva.
2. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquesta actuació a càrrec de la partida
pressupostària 231.480.04 del pressupost de l’exercici 2019 i per la quantia màxima
de 50.000,00 euros
3. Establir el termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la
publicació al BOP i finalitzarà en el moment que s’esgoti la partida pressupostària
destinada al procediment de subvenció o, en cas contrari, el 20 de setembre de 2019.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del
model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel seu representant legal.
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Atesa l’aposta sostinguda per part de l’Ajuntament de Centelles de promoure, en el
marc del Pla de Barris, que pretén subvencionar a la ciutadania que presenten
projectes per rehabilitar aquells espais del municipi que necessiten una intervenció
integra així com els habitatges particulars.
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Josep Paré Aregall, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.

Data 3-9-2019

“DECRET D’ALCALDIA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Mitjançant resolució de l’Alcaldia número 2019/105 de data 26 d’agost de 2019, es
va aprovar l’acord següent:

A

ANUNCI

B

4. Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a les bases generals
s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

8. La concessió de la subvenció representarà com a màxim el 70% del pressupost de
l’actuació proposada.
9. Per a l’abonament de la subvenció concedida, el beneficari/ària tindrà dret a obtenir
una bestreta d’un màxim del 50% respecte el total concedit i fins a un màxim de
6.000,00.- euros i la resta, si s’escau, en el moment que s’acrediti la finalització de
l’obra dins el termini conferit a tal efecte.
10. Autoritzat als serveis tècnics de l’Ajuntament de Centelles per a prestar suport i
assessorament tècnic als sol·licitants de la present subvenció durant els dies i horaris
fixats a la pàgina web del Consistori.
11. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes
de l’Ajuntament així com a la pàgina web.”
Josep Paré Aregall
Alcalde
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Centelles, 27 d’agost de 2019
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7. Per a ser subvencionable, l’edifici haurà de disposar d’un mínim del 50% respecte
el total del mateix, destinat a habitatge, excloent les superfícies de planta baixa i sota
rasant no destinades a habitatge.

Data 3-9-2019

6. Per a ser beneficiari/ària de la subvenció caldrà acreditar la condició de propietari
de l’edifici objecte de subvenció el qual haurà de radicar dins el terme municipal de
Centelles i s’haurà d’acreditar que l’immoble té una antiguitat igual o superior als 28
anys.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5. Aprovar el termini de d’execució de les obres aprovades i subvencionades
finalitzarà el dia 29 de novembre de 2019 i el termini de justificació de les mateixes
finalitzarà el 16 de desembre de 2019.

A

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
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