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Núm. 6380
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
([WUDFWH GH FRQYRFDWzULD HQ OD %'16 GH OHV VXEYHQFLRQV HTXLYDOHQWV DO
GHODTXRWDtQWHJUDGHO·,%,DOVKDELWDWJHVRFXSDWVSHUSHUVRQHVTXH
DFUHGLWLQODFRQGLFLyGHWLWXODUVGHIDPtOLDPRQRSDUHQWDODL[tFRPXQDVLWXDFLyHFRQzPLFDVRFLDOYXOQHUDEOHSHUDO·H[HUFLFL
$GPLQLVWUDFLyS~EOLFD$-817$0(17'(/·(6&$/$
&RGL$GPLQLVWUDFLyS~EOLFD/
ÓUJDQ$-817$0(17'(/·(6&$/$
Codi òrgan L01170622
,GDQXQFL
&RGLFRQYRFDWzULD
5HIFRQYRFDWzULD(;3
'HV &RQYRFDWzULD ([WUDFWH GH OD FRQYRFDWzULD GH OHV VXEYHQFLRQV
equivalents al 90% de la quota íntegra del IBI als habitatges ocupats
per persones que acreditin la condició de titulars de família mono
parental així com una situació econòmica social vulnerable per a
l’exercici 2016
Extracte de la convocatòria en la BDNS de subvencions equivalents
al 90% de la quota íntegra del IBI als habitatges ocupats per perso
nes que acreditin la condició de titulars de familia monoparental
així com una situació econòmica social vulnerable per l’exercici 2016
De conformitat amb el previst als articles 173.3.b y 30.8.a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consul
WDUVHHQOD%DVHGH'DGHV1DFLRQDOGH6XEYHQFLRQV
KWWSZZZSDSPLQKDSJREHVEGQVWUDQVLQGH[ 
3ULPHU'HVFULSFLyGHODFRQYRFDWzULD
Extracte de la convocatòria de subvencions aprovada per Junta de
Govern Local de data 13 de juliol de 2016, per a la concessió de sub
vencions equivalents al 90% de la quota íntegra de l’IBI, en règim de
concurrència competitiva.
6HJRQ%HQHÀFLDULV
Podran concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les per
sones que acreditin la condició de titulars de família monoparental
que satisfacin l’impost de béns immobles del seu habitatge habi
tual, bé sigui en règim de propietat o d’arrendament, que tinguin
una situació econòmica social vulnerable i que reuneixin i acredi
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WLQ HOV UHTXLVLWV HVSHFLÀFDWV DO SXQW Q GH OHV %DVHV UHJXODGRUHV
esmentades.
7HUFHU2EMHFWH
La concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concur
rència pública competitiva, d’ajuts equivalents al 90% de la quota
íntegra de l’IBI, als habitatges habituals, ja siguin en règim de propi
etat com en règim d’arrendament (exclosos aparcaments i trasters)
ocupats per persones que acreditin la condició de titulars de família
monoparental així com una situació econòmica social vulnerable
durant l’exercici 2016.
4XDUW%DVHVUHJXODGRUHV
L’edicte de les Bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria
DSURYDFLyLQLFLDOLGHÀQLWLYDSHUQRKDYHUVHSURGXwWVDOÃOHJDFLRQV 
es troben publicades BOP de Girona núm. 98 (pàgines 61 a 69), de
data 24 de maig de 2016.
&LQTXq4XDQWLD
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria aniran a càrrec de
la partida pressupostària de l’exercici 2016 número 30.231.48100.04
DPEXQDFRQVLJQDFLySUHVVXSRVWjULDGH½
/DGLVWULEXFLyHFRQzPLFDHVIDUjVHJRQVHOVFULWHULVTXHÀJXUHQDOD
base 4a. de les corresponents bases reguladores.
6LVq7HUPLQLGHSUHVHQWDFLyGHVROÃOLFLWXGV
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la
SXEOLFDFLyGHO·H[WUDFWHGHODFRQYRFDWzULDHQHO%23LÀQDOLW]DUjHO
30 de setembre de 2016.
L’Escala, 13 de juliol de 2016
Víctor Puga López
Alcalde
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