Ajuntament de l’Escala
vila marinera

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28/12/2016
Núm. expedient: 2016/2182
Descripció: Aprovar la concessió de subvenció per al foment de la rehabilitació
d'habitatges i edificis en el municipi corresponent a la convocatòria 2016.

Atès que en sessió plenària de data 9 de maig de 2016 es va aprovar l’Ordenança
reguladora per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la rehabilitació i
edificis en el municipi de l’Escala.
Atesa la publicació de les bases en el BOP de Girona núm. 106 de data 3 de juny de
2016 i en el DOGC núm. 7151 de data 29 de juny de 2016.
Vista la convocatòria aprovada a l’efecte i publicada al BOP de Girona núm. 177 de
data 15 de setembre de 2016.
Vista la petició amb registre d’entrada núm. 6239, de data 20 de setembre de 2016,
per rehabilitar la façana de l’edifici de la seva propietat situat al C/ Sta. Màxima, núm.
1, de la qual en són propietaris en un coeficient de participació d’un 70% i un 30%
respectivament i amb una despesa total de 15.233,59€
Atès que els sol·licitants han aportat la documentació pertinent amb la sol·licitud, les
obres han estat correctament executades i pagades i, aquesta poden ser beneficiàries
d’un ajut dels previstos a l’Ordenança dalt esmentada.
Atès que a la partida núm. 2016.23.1522.48900.01 hi ha consignació pressupostària
suficient.

S’ACORDA
PRIMER.- Atorgar dues subvencions per rehabilitació de la façana de l’edifici situat al
C/ Santa Màxima 1:
-

Per import de 2.665,88€ corresponent al 70% del coeficient de participació en
l’edifici.

-

Per import de 1.142,52€ corresponent al 30% del coeficient de participació en
l’edifici.

SEGON.- Notificar el precedent acord als interessats i al Departament d’Urbanisme,
Intervenció i Tresoreria per a què es faci efectiu.
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