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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic de les
Borges Blanques, anualitat 2019

BDNS(Identif.):445351

En data 20 de març de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha acordat
aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic
de les Borges Blanques, anualitat 2019.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar en la
Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Bases reguladores
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el nucli antic
de les Borges Blanques van ser aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 30 de març de 2017 i
van quedar aprovades definitivament en data 22 de juny de 2017. La seva publicació íntegra es troba en el
BOP de Lleida número 104 de data 31 de maig de 2017 i en la web de l’Ajuntament.

Segon. Objecte
Aquesta convocatòria té per  objecte regular  el  procediment de concessió de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, per a l’arranjament, millora i rehabilitació de façanes en edificis privats inclosos
dins del Projecte d’intervenció integral del nucli antic de les Borges Blanques, per a l’any 2019.

Aquesta  àrea urbana està  delimitada  pels  carrers  Marquès d’Olivart,  La  Capella,  Castell  Alt,  Camí  del
Cementiri  Vell,  Maria  Lois  López,  Joan  Maragall,  Avemaria,  Raval  de  Lleida,  Passeig  del  Terrall  i
Ensenyança.

Tercer. Quantia
La dotació econòmica de la convocatòria és de 20.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
1522 48001 de l’estat de despeses del pressupost per a l’exercici 2019.

La quantia màxima a percebre pels beneficiaris serà del 50% del pressupost de les obres, amb un màxim de
3.000 euros per actuació.

Quart. Beneficiaris
Podran  ser  beneficiaris  d’aquests  ajuts  els  propietaris  d’edificis  i  els  llogaters  d’habitatges  i  edificis
compresos dins del programa de barris i d’acord amb l’establert en la Base 3a de les bases específiques.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El  termini  de presentació de sol·licituds s’iniciarà al  dia següent de la publicació en el  BOP de Lleida i
finalitzarà el dia 31 d’agost de 2019.

Sisè. Òrgans competents per a la instrucció i resolució
La instrucció del procediment es durà a terme pels Serveis Tècnics Municipals, que emetran informe motivat
sobre la valoració i idoneïtat de les obres i el compliment dels requisits exigits.
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A la vista de l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern Local resoldrà sobre la
procedència de l’atorgament de la subvenció.

Setè. Altres dades
a. Despeses subvencionables
Les obres subvencionables són la rehabilitació de façanes d’edificis d’acord amb el que estableix la Base 4a
de les bases específiques.

b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de les Borges
Blanques i podran presentar-se per qualsevol dels mitjans admesos en la legislació vigent.

c. Documentació de la sol·licitud
La  documentació  a  adjuntar  a  la  instància  de  la  sol·licitud  s’especifica  a  la  Base  12a  de  les  bases
específiques.

d. Criteris tècnics
Són els establerts en la normativa urbanística vigent, d’acord amb el previst en la Base 5a de les bases
específiques.

e. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud

f. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables
El termini per a l’execució de les obres finalitzarà el dia 30 de novembre de 2019.

S’acceptaran actuacions ja iniciades o executades amb anterioritat a la publicació d’aquesta convocatòria.

El termini de justificació serà d’un mes des de la finalització de l’actuació. En cas d’actuacions ja finalitzades
en la  data  de la  sol·licitud,  el  termini  d’un mes es  computarà des de la  recepció de la  bestreta  de la
subvenció.

La documentació justificativa es preveu en la Base 19a de les bases específiques.
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