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TERCER.- Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d’informació pública, les Bases reguladores que ara s’aproven
inicialment es consideraran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior.
Un cop aprovades definitivament, les presents Bases i la convocatòria es publicaran de
la forma següent:
a) Al tauler d’Edictes i al BOPB: el text dels acords plenaris adoptats, així com el
text íntegre de les Bases.
b) Al DOGC: la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal
anteriorment esmentada.”
Dit acord d’aprovació inicial ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 26 de setembre de 2019, i l’anunci d’aquests, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7976, del dia 08 d’octubre de 2019.
Havent transcorregut el tràmit d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació,
motiu pel qual s’han d’entendre aprovades definitivament les Bases reguladores
específiques per a la concessió de subvencions del programa de lloguer jove del
municipi de Vilanova i la Geltrú, sense necessitat de cap altre acord exprés, de
conformitat amb el referit acord de 16 de setembre de 2019, procedint a la seva
publicació al BOP, adjuntant el text complet de les esmentades Bases, així com al
DOGC fent referència a la data del Butlletí on estigui publicat el text íntegre de les
Bases.
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar
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SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de les Bases pel
termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions,
reclamacions o suggeriments, mitjançant la publicació a la BDNS i la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la Corporació.
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de
les publicacions oficials abans esmentades. L’expedient restarà a disposició de
qualsevol persona interessada a l’Oficina Local d’Habitatge ubicada a Pl. de la Vila,
núm. 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Data 19-11-2019

“PRIMER.- APROVAR INICIALMENT les Bases reguladores específiques per a la
concessió de subvencions del Programa de Lloguer Jove del municipi de Vilanova i la
Geltrú, segons text que s’adjunta al present acord.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 16 de setembre de 2019 va
prendre, entre d’altres, l’acord següent:
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A

Identificació de l’expedient
Núm.Exp. 587/2019/eSUB
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ARTICLE 2. Règim jurídic. Normativa aplicable i fiscalitat.
Les presents Bases s’aproven a l’empara de la Llei 18/2007, 28 de desembre, del Dret
a l’Habitatge, que en el seu art. 8 estipula que els ens locals, sota el principi
d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències
d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació
urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i
concertar actuacions amb altres administracions i agents d'iniciativa social i privada
que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure; i pel que fa a l’atorgament de
subvencions, a l’empara de l’Ordenança General reguladora de la concessió de
subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de novembre de 2006
(publicada al BOP núm. 68 de 20-03-07) i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el reglament que la desenvolupa (Reial Decret 887/2006,de
21 de juliol) , que serà d’aplicació subsidiària en tot allò no previst específicament en
aquesta. També resulta d’aplicació la normativa vigent en matèria de protecció de
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar
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ARTICLE 1. Objecte i motivacions de l’actuació.
L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través del seu Pla Local d’Habitatge, vigent des
de la seva aprovació en data 1 de juliol de 2013, ha definit en l’EIX 6 del Pla (Accés a
l’habitatge) un programa d’actuació específic d’habitatge jove, entenent que aquest és
un col·lectiu que ha de rebre especial atenció davant les dificultats que experimenta a
l’hora de poder accedir a un habitatge per emancipar-se.
En aquest mateix sentit, el Pla d’Actuació Municipal (PAM 2015-2019) també recull
entre els seus objectius i estratègies, els de contribuir a garantir l'accés a l'habitatge
com a dret fonamental i bàsic per a la justícia social (estratègia 3.3.) i el de donar
resposta a les necessitats i demandes reals d'un major nombre de joves de la ciutat
(objectiu 1.6.2); quedant alhora recollit aquest objectiu en el capítol II del Pla Estratègic
de subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2017-2019.
També el Pla Local de Joventut 2017- 2021, impulsat des de la Regidoria d’Infància,
Adolescència i Joventut, considera la joventut com un àmbit estratègic i prioritari
d’intervenció, i determina l’emancipació com un dels seus eixos d’actuació.
Per tots aquests motius, el servei d’Habitatge de la Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i
Medi Ambient, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, ha desenvolupat un Programa
d’habitatge jove, en els termes que es recullen a la fitxa d’actuació 6.3. del Pla Local de
l’Habitatge, que per a l’any 2019, segons allò aprovat en el Pla d’Actuació anual, es
concreta amb la creació d’una línia de subvencions per al pagament del lloguer
adreçada a les persones joves del municipi, per ajudar-los en la seva emancipació o en
la permanència en un habitatge en règim de lloguer.
Les presents Bases reguladores determinen els criteris que regiran els procediments
de convocatòria anual de subvencions al Lloguer Jove i també fixen el marc legal pel
qual es regiran els acords de concessió de les subvencions, així com qualsevol altra
decisió o incidència que es sotmeti a consideració durant el procediment.

B

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE LLOGUER JOVE DEL MUNICIPI DE
VILANOVA I LA GELTRÚ.

A

ANNEX:
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Ser major d’edat o trobar-se legalment emancipat i no excedir els 35 anys d’edat en el
moment de la presentació de la sol·licitud.
Ser titular d’un contracte d’arrendament d’un habitatge destinat a domicili habitual i
permanent, ubicat al municipi de Vilanova i la Geltrú, o bé estar en disposició de
subscriure l’esmentat contracte en un termini màxim de 2 mesos, a comptar a partir de
la notificació de la concessió de la subvenció. En aquest darrer cas, caldrà presentar
en el moment de la sol·licitud un escrit de compromís a tals efectes, i la resolució de
concessió de la subvenció serà condicionada a l’aportació de l’esmentat contracte, i el
dret de percepció de la subvenció no serà efectiu fins a la comprovació de l’esmentada
condició.
Acreditar un mínim de 3 anys d’empadronament al municipi de Vilanova i la Geltrú, en
el termini dels deu anys anteriors al moment de presentació de la sol·licitud.
Acreditar que el contracte d’arrendament compleix la normativa legal vigent aplicable,
en relació a dipòsit de fiança, a la indicació del número de cèdula d’habitabilitat i del
certificat d’eficiència energètica.
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Acreditar que la renda mensual de lloguer de l’esmentat contracte no superi els 750 €
mensuals (segons mòdul establert per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al
municipi, per a l’any 2019), o el preu de lloguer mensual que s’estipuli a la convocatòria
anual d’aquestes subvencions.

Data 19-11-2019

ARTICLE 4. Requisits per a l’accés a les subvencions.
Per poder optar a les subvencions, les persones sol·licitants hauran de complir els
requisits següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ARTICLE 3. Persones beneficiàries.
Podran ser beneficiàries de les subvencions objecte d’aquestes Bases totes les
persones joves que resideixin o vulguin residir al municipi de Vilanova i la Geltrú, i que
reuneixin els requisits descrits a l’article 4 de les presents Bases.
No podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones en qui es
presenti alguna de les circumstàncies previstes a l’apartat 3r de l’article 3 de
l’Ordenança general reguladora de les subvencions.
S’atorgarà una sola subvenció per habitatge, és a dir no podrà haver-hi més d’una
sol·licitud per un mateix habitatge, i en cas que en el contracte d‘arrendament hi figurin
diversos arrendataris, la subvenció s’entendrà concedida per a la totalitat de membres
de la unitat de convivència, llevat que en el moment de la sol·licitud s’aporti la renúncia
expressa d’algun d’ells.
En aquesta darrera circumstància, s’aplicaran les
ponderacions sobre el preu de l’arrendament i el còmput dels ingressos de la unitat de
convivència que corresponguin, per al càlcul de la subvenció.

A

dades personals i la normativa fiscal aplicable en el moment d’inici de cada
convocatòria.
Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els
criteris que s’estableixen en l’article 9 de les presents Bases.
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Estar al dia del compliment de les obligacions tributàries amb les diferents
administracions públiques que siguin legalment exigibles per a cada convocatòria, i no
tenir deutes amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
No podran ser beneficiàries de les subvencions les persones que:
Siguin propietàries d’un altre habitatge (llevat que acrediti que no disposa del seu dret
d’ús o gaudi), o que l’hagin alienat per títol onerós en el període d’un any anterior a la
sol·licitud.
Tinguin una relació de parentiu fins el segon grau de consanguinitat o afinitat amb
l’arrendador. En cas que l’arrendador sigui una persona jurídica, s’aplica també aquest
criteri respecte els socis o membres de la societat jurídica arrendadora.
Gaudeixin d’una altra subvenció per al pagament del lloguer, segons s’especifica en
l’article 14 de les presents Bases.
Es trobin en els supòsits de prohibició per ser persona beneficiària, previstos en
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la
normativa anàloga aplicable.

ARTICLE 5. Descripció de les actuacions de subvenció.
Son subvencionables els següents conceptes, que es podran sol·licitar conjuntament,
quan escaigui:
El pagament de la fiança, corresponent a una mensualitat de lloguer, amb un import
màxim de 750 euros, sempre que el contracte d’arrendament s’hagi subscrit en els 3
mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud, o bé quan encara no s’hagi
subscrit, quedant en aquest segon supòsit condicionat el pagament de la subvenció a
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar
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Zona A

1
2
membre membres
21.247,28 21.904,41
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Ingressos anuals

B

Acreditar que els ingressos de la unitat de convivència no superen 2 vegades l’IRSC
(Índex de Renda de Suficiència de Catalunya) vigent en el moment de la convocatòria,
ponderat per zona on es troba el municipi (Zona A) i per número de membres de la
unitat de convivència, segons publica l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Per a
l’any 2019, aquests ingressos màxims són els següents (es calculen sumant els
imports de la base imposable general i de l’estalvi de l’IRPF):

A

Fer el pagament de la renda de lloguer per sistema bancari (transferència, ingrés des
de caixer o bé rebut domiciliat), o bé amb rebut emès per unes finques o API,
degudament segellat i signat.
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ARTICLE 8. Forma de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud, dirigida a l’Alcaldia, es presentarà, dintre del termini que fixi la
convocatòria, en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o per
qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El model normalitzat de sol·licitud es podrà obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), a l’Oficina Jove i al web de l’ajuntament.
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les Bases reguladores
d’aquestes subvencions.
S’acompanyarà la sol·licitud amb els documents següents originals (que un cop
escanejats seran retornats a la persona sol·licitant), o de la corresponent autorització
per a la consulta telemàtica:
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar
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ARTICLE 7. Convocatòria i terminis.
El text de la convocatòria anual de subvencions es regirà per aquestes bases i el tràmit
per a la seva aprovació es realitzarà des del servei d’Habitatge. La convocatòria que
obri el termini per a sol·licitar aquestes subvencions l’efectuarà l’alcaldia i es publicarà
a través a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), quedant també
automàticament publicada en el butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB). Es
donarà també publicitat en un mitjà de comunicació de difusió local, al taulell d’edictes
de la corporació i en el web municipal.
En la convocatòria es determinarà el termini màxim concret per a la presentació de
sol·licituds i la documentació acreditativa, la dotació pressupostària i qualsevol altre
requisit o condició que es consideri necessaris, sempre que no contravingui allò
disposat a les presents Bases.
Les subvencions s’atorgaran per a l’any natural en què es faci la convocatòria, llevat
que aquesta especifiqui un altre termini.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ARTICLE 6. Import de les subvencions. Dotació pressupostària i quantia
individualitzada.
Mentre siguin vigents a aquestes Bases es podrà destinar a la concessió d’aquestes
subvencions la quantia que figuri en l’aplicació pressupostària 40.2316.48003Programa Lloguer Jove, sens perjudici que, per a cada convocatòria anual, es puguin
fixar altres imports addicionals o altres aplicacions pressupostàries.
La quantia individualitzada de cada subvenció s’estableix en un màxim del 50% del
preu del lloguer, amb un import màxim de 300 euros mensuals per habitatge. L’import
de la subvenció per al pagament de la fiança s’estableix en el màxim previst com a
preu de renda mensual de lloguer, és a dir, 750 € mensuals. L’import total de cada
subvenció individualitzada en cap cas podrà ser superior a 3.600 € anuals.

B

la presentació de l’esmentat contracte, un cop signat, amb un termini màxim de 2
mesos des de la notificació de la concessió de la subvenció.
El pagament de la renda mensual de lloguer, fins a un màxim del 50 % de l’import
mensual i/o amb un topall màxim de 300 euros mensuals. Es considerarà que formen
part de l’import de la renda mensual tots els conceptes que apareguin en el rebut o
document de pagament aportat, com despeses de comunitat o repercussió de taxes o
impostos, entre d’altres, excepte els endarreriments i les despeses de serveis d’ús
individual.

A

Habitatge
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Original del NIF/NIE de totes les persones que formen part de la unitat de convivència.

També s’aportaran els següents documents, en model normalitzat, que es
proporcionaran juntament amb l’imprès de sol·licitud:
Declaració responsable, indicant que no s'han obtingut altres subvencions per al
mateix concepte, que el sol·licitant i la resta de persones beneficiàries de la unitat de
convivència no es troben en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i que s’està al corrent de
les obligacions tributàries o fiscals exigibles segons la normativa vigent.
Full de dades bancàries amb autorització del pagament: fent constar el número de
compte bancari, del qual haurà de ser titular la persona sol·licitant, on es vol rebre el
pagament de la subvenció en cas que sigui concedida. Aquest full haurà de ser
segellat per l’entitat bancària, en prova de conformitat.
Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts a la convocatòria, es podrà
requerir la persona interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de
deu dies, indicant-li que si no ho fes, es tindrà per desistida la seva sol·licitud, prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 68 de la Llei
39/2015. L’òrgan competent també podrà demanar documentació complementària per
ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.
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ARTICLE 9. Criteris per a l’atorgament i ponderació de les subvencions.
Tots les sol·licituds que compleixin correctament amb els tràmits, justificacions i
obligacions que es preveuen en aquestes Bases seran avaluades aplicant el següent
barem de puntuació, en funció de les situacions que acrediti cada persona sol·licitant,
en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, respecte de si mateixa o
de qualsevol altre membre de la unitat de convivència:

CVE 2019039327

Altra documentació acreditativa de les situacions específiques que siguin objecte de
valoració d’acord amb l’article 9 de les presents bases: títol de família monoparental,
certificat acreditatiu d’una situació de diversitat funcional, sentències de separació o
divorci, etc.

Data 19-11-2019

El comprovant dels rebuts de lloguer pagats de l’any en curs, o els que especifiqui la
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Acreditació dels ingressos anuals de la unitat de convivència, amb l’aportació dels
documents que s’especifiquin en el text de cada convocatòria anual de subvencions.

https://bop.diba.cat
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Contracte d’arrendament, on haurà de constar la referència cadastral de l’immoble, el
número de cèdula d’habitabilitat vigent i el número de certificat d’eficiència energètica, i
que haurà d’haver estat registrat a l’INCASOL, amb acreditació del tràmit de dipòsit de
fiança.
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10.1. Òrgans competents i funcions: Els òrgans competents en el procediment de
concessió de les subvencions seran l’instructor/a del procediment, la Comissió de
concessió de subvencions del Programa de Lloguer Jove, i l’alcalde o alcaldessa o
regidor/a en qui delegui.
a) L' instructor/a del procediment serà el/la cap de servei d’Habitatge o persona en
qui delegui. Les activitats d'instrucció consistiran en: la verificació prèvia del
compliment de les condicions per poder adquirir la condició de beneficiari de
l’actuació, la petició d’aquells informes i/o documents que estimi necessaris o
convenients per a l’avaluació de les sol·licituds, i l’avaluació de les sol·licituds
conforme als criteris, formes i prioritats de valoració definides en aquestes Bases i
en la corresponent convocatòria anual.
b) La Comissió de concessió subvencions del Programa de Lloguer Jove és l’òrgan
col·legiat que, en compliment de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, emetrà els informes amb la proposta inicial de resolució sobre cada
sol·licitud, un cop l’instructor hagi remès els expedients corresponents a cada
sol·licitud de subvenció. Aquesta comissió estarà formada pel coordinador/a de
l'àrea d’on funcionalment depengui la competència d’habitatge o persona en qui
delegui, el/la cap de servei d’Habitatge o persona en qui delegui, el/la cap de servei
de Joventut o persona en qui delegui, i un/a assessor/a jurídic/a de la corporació.
c) L’òrgan competent per a dictar la resolució serà la Junta de Govern Local.
10.2. Resolució i notificació: La proposta de resolució provisional, degudament
motivada, haurà de notificar-se als interessats en la forma que s'estableixi en la
convocatòria, amb un termini de deu dies per presentar al·legacions.
En cas que la resolució sigui positiva, es farà constar en la resolució l’import de la
subvenció, les condicions específiques que escaigui, els terminis de justificació i altres
aspectes que es considerin oportuns.
La subvenció s’entendrà acceptada si
transcorreguts deu dies naturals des de la notificació de la seva concessió, la persona
beneficiària no s’ha manifestat en sentit contrari.
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar
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ARTICLE 10. Procediment per a la concessió de les subvencions: òrgans
competents i tramitació.

Data 19-11-2019

La proposta de resolució final atendrà totes les sol·licituds valorades favorables,
ordenades segons barem, i en cas d’empat de puntuació, per ordre de presentació, fins
a exhaurir el crèdit pressupostàriament disponible.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PUNTUACIÓ
20
20
20
20
20
20
20
15
15
10
5
5
5

B

Primer accés a un habitatge d'emancipació, acreditant-lo mitjançant certificat històric d'empadronament
Persones estudiants que acrediten combinar-ho amb un treball remunerat
Persones extutelades
Persones que acrediten un nivell d'ingressos de la UCinferiors a 0,95 IRSC
Persones en situació d'atur
Persones amb diversitat funcional, que ho acreditin amb certificat ICASS
Persones amb diversitat funcional acreditada per l'ICASS, en un grau igual o superior al 65%
Persones amb ascendents o descendents al seu càrrec, o que satisfà pensions familiars
Persones empadronades al municipi de Vilanova i la Geltru durant un mínim de 5 anys, en els darrers 20 anys
Família monoparental, acreditada pel corresponent títol
Persones víctimes de violència de gènere o domèstica
Renda de lloguer mensual igual o inferior al que estableix l'Index de Referència de Preus de Lloguer
Lloguer d'un habitatge amb Certificat d'eficiència energètica classe A,B o C

A

Habitatge

Document electrònic
Número de validació: 12435467502774160304

Es farà un primer pagament, un cop aprovada la concessió de les subvencions per
Junta de Govern, d’acord amb l’informe del/la cap de servei que reculli les mensualitats
de lloguer amb pagament justificat fins en el moment de l’emissió de la resolució, i si
escau, també per l’import de la subvenció al pagament de la fiança.
L’import restant de la subvenció es pagarà sempre a mesos vençuts, prèvia
presentació dels corresponents comprovants de pagament de lloguer mensual.
Es farà un segon pagament, amb l’import restant de la subvenció, un cop s’acabi el
termini justificatiu de la convocatòria.
ARTICLE 13. Obligacions dels beneficiaris/àries.
Les persones beneficiàries s’obliguen a:
Mantenir el compliment dels requisits establerts en les presents bases i en la
convocatòria anual específica, mentre gaudeixin de la concessió de la subvenció.
Comunicar a l'òrgan competent qualsevol canvi o situació sobrevinguda que suposi
una modificació de les circumstàncies que justifiquin la recepció de la subvenció o dels
imports de l’esmentada subvenció.
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ARTICLE 12. Pagament de les subvencions.
La tramitació del pagament de les subvencions es realitzarà en els següents termes:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ARTICLE 11. Termini i forma de justificació.
Per a la correcta justificació de la subvenció, les persones beneficiàries hauran de
presentar, a mensualitat vençuda, el corresponent rebut o comprovant original del
pagament del lloguer mensual, en els termes que estableixi la convocatòria anual de
subvencions. Atès que les convocatòries seran anuals, el termini per a la justificació
serà com a màxim fins el 31 de gener de l’any següent al de la convocatòria.

B

Un cop revisades les al·legacions, en cas que n’hi haguessin, l’òrgan municipal
competent prendrà la decisió que correspongui i aprovarà la resolució definitiva.
La resolució de la concessió o denegació de les subvencions posarà fi a la via
administrativa.
El procediment per a la concessió de les subvencions s’haurà de resoldre en un termini
màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de sol·licituds. Si es
produeix el venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució,
s’entendrà desestimada la sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.
10.3. Finalització del procediment: un cop finalitzat el procés d’acceptació o denegació
de les subvencions, es publicarà un document final que contindrà: l’especificació de
l’avaluació de les sol·licituds i dels criteris seguits per a efectuar-la, la relació de
sol·licituds aprovades, indicant la quantia específica de cada actuació, i la relació de
sol·licituds denegades, indicant el motiu de denegació.
10.4. Circumstàncies modificatives de la resolució: En cas que el sol·licitant aporti,
després de dictar-se resolució definitiva, un nou contracte d’arrendament o addenda al
contracte vigent o qualsevol altra documentació acreditativa d’alguna situació
sobrevinguda, que pugui ser susceptible de ser considerada en relació als termes de
concessió de la subvenció, aquesta es tindrà en compte sempre que no perjudiqui els
interessos de tercers. A tal efecte, s’emetrà la corresponent modificació de
l’esmentada resolució.

A

Habitatge

Document electrònic
Número de validació: 12435467502774160304

Habitatge

ARTICLE 17. Entrada en vigor.
Després de la seva aprovació definitiva, les presents Bases entraran en vigor un
vegada sigui publicat íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i hagi transcorregut el termini establert en l'article 65.2 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
ARTICLE 18. Disposició final.
Es faculta la Junta de Govern Local per interpretar aquestes Bases i per resoldre les
qüestions que aquestes no prevegin expressament, quan no resulti d’aplicació la
normativa indicada en l’article 2 de les presents Bases.
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ARTICLE 16. Control i règim sancionador. Revocació i reintegrament de la
subvenció.
L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que
consideri oportuns a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la
documentació presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de
la subvenció. La persona beneficiària tindrà l'obligació de col·laborar, proporcionant
les dades i documentació que li siguin requerides.
Les infraccions i sancions, així com els responsables d’aquelles, seran els establerts
en els articles 12 a 17 de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de
Subvencions.
L’incompliment des compromisos establerts l’article 13 d’aquestes Bases és causa de
revocació de la subvenció. En aquest cas, i també en els casos assenyalats en l'article
10 de l'Ordenança General reguladora i d’acord amb els articles 37 i 38 de la Llei
General de Subvencions, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i
l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins el
dia que s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2
de la Llei General de Subvencions.

Data 19-11-2019

ARTICLE 15. Publicitat.
La persona sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció,
donarà autorització expressa a l’Ajuntament per fer públiques les dades indispensables
per a garantir la transparència i publicitat obligats per la normativa vigent, sempre amb
total observança de la deguda protecció de dades personals.
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ARTICLE 14. Incompatibilitat amb altres subvencions.
La concessió d'aquestes subvencions és incompatible amb qualsevol altre tipus de
subvenció o ajut concedits per qualsevol altra administració o ens públic, per a la
mateixa finalitat i termini.

A

Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent, així com
qualsevol altra de control financer que puguin realitzar els òrgans competents, aportant
quanta informació li sigui requerida.

B

Vilanova i la Geltrú, 16 de setembre de 2019.
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Habitatge

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Signat a Vilanova i la Geltrú,
14/11/2019 10:27:25

Data 19-11-2019
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Regidor delegat d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i obres d’urbanisme
F. Xavier Serra Albet
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Vilanova i la Geltrú, 13 d’octubre de 2019

A

Contra l’aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Pl. de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

