Pàg. 34

Núm. 34 – 16 de febrer de 2018

Núm. 1409
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Extracte en la BDNS de la convocatòria d’ajuts econòmics per al foment de
la rehabilitació d’habitatges i edificis en l’àmbit afectat pel Pla de Barris al
municipi de l’Escala 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: 25610
Codi convocatòria: 385315
Ref convocatòria: EXP. 2018/438
Des convocatòria: Convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques per a la promoció de la rehabilitació d’habitatges i edificis
en l’àmbit afectat pel Pla de Barris en al municipio de l’Escala per a
l’exercici 2018
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 consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (<ahref=”http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index”
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index</a>)
1.- Objecte de la convocatòria
La concessió d’ajuts econòmics, mitjançant el procediment de concurrència pública, per al foment de la rehabilitació d’habitatges i edificis
en el municipi de l’Escala durant l’exercici 2018, concretament per
rehabilitació de façanes i supressió d’elements externs en façana que
hagin obtingut la llicència/comunicació efectiva de l’ajuntament de
l’Escala i que es trobin dins l’àmbit afectat pel Projecte d’Intervenció
integral del nucli antic de l’Escala (Pla de Barris) zona delimitada pel
mar al nord i a l’est, per l’Av. Ave Maria al sud i el carrer Enric Serra a
l’oest, segons l’Ordenança reguladora aprovada en sessió plenària de
data 9 de maig de 2016 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
de Girona núm. 106 (pàgines 101 a 105), de data 3 de juny de 2016, i al
DOGC núm. 7151, de data 29 de juny de 2016.
2.- Crèdits pressupostaris assignats i distribució econòmica
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria aniran a càrrec de la
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partida pressupostària de l’exercici 2018 número 23.1522.48900.00
amb una consignació pressupostària de 10.000,00€.
La distribució econòmica es farà segons el que figura als articles 5 i
6 de l’Ordenança corresponent.
3.- Destinataris
Podran concórrer a aquesta convocatòria de subvencions les persones que acreditin treballs de rehabilitació d’habitatges i edificis
al nucli antic de l’Escala inclosos dins l’àmbit afectat pel Projecte
d’Intervenció integral del nucli antic de l’Escala (Pla de Barris) zona
delimitada pel mar al nord i a l’est, per l’Av. Ave Maria al sud i el
carrer Enric Serra a l’oest.
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 convocatòria per part de la Bases de Dades Nacional de Subvencions al BOP
de Girona i acabarà el 30 de setembre 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’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de 3 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 administrativa, 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. Alternativament 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.
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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, 7 de febrer de 2018
Víctor Puga López
Alcalde
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