Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2020/6602 - Data Registre: 02/07/2020 14:28:00

https://ssl.altemporda.cat/validador/

8ad52b6719554fcd91558af4a0906e77001

Notificació: Notificació Tramesa notificació concessió de
subvencions per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge
en l'àmbit comarcal, any 2020

Codi UACG: Habitatge / 028, Any document: 2019, Núm. expedient: 8055, Acció: Tramesa, Actuació: notificació concessió de
subvencions per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2020

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretari General de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 01/07/2020 12:41

APROVAT
01/07/2020 12:41

Núm. Expedient 2019 / 8055
Títol: Tramesa notificació concessió de subvencions per a la gestió de les
polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2020
UACG: Habitatge / 028
Data: 01/07/2020
JGG/mvp

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc
el dia 16 de juny de 2020, ha pres, per unanimitat, l'acord següent:
“JG1020/000021/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. Gral.;
Habitatge (028): Concessió de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a
la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2020 (exp.
2019/8055)

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 17 de desembre de
2019, publicada al BOPG 3, de 7 de gener de 2020.
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 23 d’abril de 2020, i de la Comissió
Avaluadora, de 30 d’abril de 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, per unanimitat, acorda:
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells
comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal
d’import total de 100.000,00 € d’acord amb el detall següent:
Exp.

2019/8055

SEGELL
ELECTRONIC
CCAE

Aplicació pressupostària 2020

210/1521/46202

Ajuts a ajunt.
polítiques
socials àmbit
comarcal

crèdit inicial €

crèdit final €

diferència €

0,00€

20.480,00 €

+20.480,00 €

Estat d'elaboració: Original

Vistes les bases reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a
la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, aprovades pel Ple de
la Diputació de Girona en la sessió de 19 de novembre de 2019, publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Girona (BOPG) 226, de 26 de novembre de 2019.
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Habitatge

2019/8055

Ajuts a c.
comarcals
polítiques
210/1521/46500
socials àmbit
com. Habitatge
TOTAL

100.000,00€

79.520,00 €

-20.480,00€

100.000,00 €

100.000,00€

0,00 €

Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria.
Exp.

Aplicació pressupostària 2020

Import a
reajustar

Import final

2019/8055

210/1521/46202

Ajuts a ajunt.
polítiques socials
àmbit comarcal
Habitatge

2019/8055

210/1521/46500

Ajuts a c. comarcals
polítiques socials
àmbit com. Habitatge

-20.480,00€

79.520,00 €

TOTAL

0,00 €

100.000,00 €

+20.480,00 €

20.480,00 €

Aplicació pressupostària 210/1521/46202
Expedient/
2020

CIF

Nom del
beneficiari

Import de la
subvenció
(en €)

% de
finançament

Import a
justificar (en
€)

1951

P1701600G

Ajuntament
de Banyoles

4.160,00 €

19,07%

21.819,76 €

2482

P1712100E

Ajuntament
d’Olot

8.320,00 €

24,47%

34.000,00 €

2364

P1715000D

Ajuntament
de Puigcerdà

1.700,00 €

30,36%

5.600,00 €

2171

P1715600A

Ajuntament
de Ripoll

6.300,00 €

18,70%

33.681,52 €

Total

20.480,00 €

Estat d'elaboració: Original

Tercer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es
detallen, d’acord amb les dades següents:
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Aplicació pressupostària 210/1521/46500
Import de la
subvenció
(en €)

% de
finançament

Import a
justificar (en
€)

17.990,00 €

10,67%

168.541,62 €

18.000,00 €

13,84%

130.100,00 €

Consell
Comarcal
Gironès

18.000,00 €

26,93%

66.833,47 €

Consell
Comarcal La
Selva

18.000,00 €

15,58%

115.532,40 €

Total

71.990,00 €

Expedient/
2020

CIF

Nom del
beneficiari

2257

P6700008C

Consell
Comarcal Alt
Empordà

2357

P6700009A

Consell
Comarcal
Baix
Empordà

670

P6700003D

2035

P6700002F

Aplicació pressupostària

Import concedit (en €)

210/1521/46202

20.480,00 €

210/1521/46500

71.990,00 €
Total

92.470,00 €

Cinquè. Anul·lar el saldo sobrant de despesa autoritzada en l’aplicació de l’any 2020,
210/1521/46500, per un import 7.530,00 €.
Sisè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin
d’aplicació.
Setè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació de
Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat de

Estat d'elaboració: Original

Quart. Disposar la despesa total, de 92.470,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona:
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la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que finalitza
el 15 de novembre de 2020.
Vuitè. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin
objecte de subvenció.
Novè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.”
Us ho trasllado per al vostre coneixement.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant la
Junta de Govern, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
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