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Núm. Expedient 2019 / 3762
Títol: Tramesa de la notificació del decret de la subvenció d’adquisició 2019
UACG: Habitatge / 028
Data: 27/08/2019
JGG/fr

La presidenta accidental d'aquesta Diputació, en data 27 d’agost de 2019, ha signat el
decret següent:

“Vist el Decret de 22 d’agost de 2019 que aprova la concessió de subvencions als
ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials de l’any 2019
(Exp. 2019/3762).
Atès que s’ha produït un error material en la signatura del decret, on ha signat el cap
del servei de Cooperació Local, i la competència de la signatura correspon al Secretari
General i al President.
Atès la documentació de l’expedient de referència i d’acord amb l’article 109.2 de la llei
39/2015, per el qual les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Vista la documentació de l’expedient de referència, i de conformitat amb les atribucions
que la vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local),

RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte el Decret núm. 2019/2210 de data 22 d’agost de 2019,
atès que la competència de la signatura correspon al Secretari General i al President.
Segon. Concedir als ajuntaments que es relacionen tot seguit les subvencions pels
conceptes i imports que s'especifiquen.
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27/08/2019 14:31
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Exp.
2019/

NIF

Ajuntament

pressupost total import
concedit

%
subvencionat

5340
5342
5408
5446
5425
5445
5463

P17 05200-B
P17 07200-J
P17 08500-B
P17 12100-E
P17 14200-A
P17 16100-A
P17 15000-D

Castelló d'Empúries
Figueres
Girona
Olot
Les Planes d'Hostoles
Roses
Puigcerdà
Total

130.627,00 €
197.067,18 €
139.494,85 €
24.430,00 €
249.000,00 €
65.000,00 €
66.530,99 €

23%
46%
59%
60%
36%
46%
45%

30.000,00 €
90.000,00 €
81.896,90 €
14.658,00 €
90.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
366.554,90 €

Tercer. Disposar la despesa d’import 366.554,90 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 403/1521/76201 Ajuts a ajuntaments per inversió en habitatge social
del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona.
Quart. Anul·lar el saldo sobrant de l’aplicació de l’any 2019, 403/1521/76201 d’import
214.195,10 €.

Cinquè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, poden presentar una sol·licitud de bestreta de l’import subvencionat,
juntament amb l’acceptació expressa de la subvenció.

Sisè. Informar els beneficiaris que el termini per justificar les accions subvencionades
finalitzarà el 20 d’abril de 2020 i que es realitzarà mitjançant la presentació dels
següents documents:





Compte justificatiu
Justificació de la formalització efectiva de l’adquisició
Constància de la inscripció registral de l’afectació a les finalitats de polítiques
socials d’habitatge durant un termini no inferior a 10 anys.
Acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat del suport
econòmic de la Diputació de Girona

Setè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions.”
Li ho notifico per al seu coneixement i efectes.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el President,
en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
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