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AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions equivalents al
100% de la quota íntegra de l’IBI als habitatges inscrits en el parc immobiliari per a lloguer social per a l’exercici 2018
Administració Pública: AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Codi Administració Pública: L01170622
Òrgan: AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Codi Òrgan: L01170622
Id Anunci: 25876
Codi convocatòria: 385316
Ref convocatòria: EXP. 2018/484
Des convocatòria: Convocatòria per a la concessió de subvencions
equivalents al 100% de la quota íntegra del IBI, per a les vivendes
inscrites en el parc immobiliari per a lloguer social de l’Escala, exer·
cici 2018.
1.- Objecte de la convocatòria
La concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concur·
rència pública competitiva, d’ajuts equivalents al 100% de la quo·
ta íntegra de l’IBI, als habitatges inscrits en el parc immobiliari de
l’Escala per lloguers a preus assequibles per persones amb baixa
capacitat econòmica durant l’exercici 2018, segons les Bases regula·
dores aprovades en sessió plenària de data 19 de desembre de 2016
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 248
(pàgines 290 a 293), de data 30 de desembre de 2016.
2.- Crèdits pressupostaris assignats i distribució econòmica
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria aniran a càrrec de
la partida pressupostària de l’exercici 2018 número 30.231.4810005
amb una consignació pressupostària de 8.000,00€.
La distribució econòmica es farà segons els criteris que figuren a la
base 4a. de les corresponents bases reguladores.
3.- Destinataris
Podran concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les per·
sones que són subjectes passius de l’impost com a propietaris de
l’immoble i l’hagin posat a disposició de lloguer social a través de
l’Oficina Comarcal d’Habitatge o servei municipal d’habitatge i que
reuneixin i acreditin els requisits especificats al punt 3r. de les Bases
reguladores esmentades.
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4.- Terminis i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes
subvencions començarà l’endemà de la publicació de la convocatò·
ria per part de la Bases de Dades Nacional de Subvencions al BOP
de Girona i acabarà el 31 de maig de 2018.
La presentació de sol·licitud de subvencions s’haurà de presentar al
Registre general de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
de l’Escala i/o en qualsevol de les formes previstes per la legislació
vigent.
5.- Termini de resolució i notificació
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Escala haurà d’eme·
tre la corresponent resolució en el termini màxim de 6 mesos a
comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria, la qual
es notificarà individualment al sol·licitants en el termini màxim de
10 dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució.
6.- Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administra·
tiva, i s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Al·
ternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de
reposició davant l’Alcalde de l’Ajuntament de l’Escala, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
7.- Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler
d’anuncis de la Corporació, al portal de transparència i la web de
l’Ajuntament de l’Escala.
L’Escala, 14 de febrer de 2018
Víctor Puga i López
Alcalde
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