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Barcelona
Institut Municipal d'Urbanisme

ANUNCI

Exp. núm. 09JU217
L'Alcaldia, en data 1 de desembre de

2009, ha resolt:
"Aprovar la modificació puntual de la Base

Novena de les Bases Reguladores per l'ator-
gament de subvencions a les persones pro-
pietàries d'habitatges de la Borsa Jove d'Ha-
bitatge de Barcelona o de la Borsa d'Habitat-
ge de Lloguer Social de Barcelona, segons
document annex. ordenar la publicació ínte-
gra de les bases mitjançant la inserció del
corresponent anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA. Delegar la resolució dels procedi-
ments d'atorgament de les esmentades sub-
vencions en el Delegat d'Habitatge."

Us ho comunico als efectes oportuns.

BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A LES PERSONES PROPIETÀRIES
D'HABITATGES DE LA BORSA JOVE D'HABITATGE DE
BARCELONA O DE LA BORSA D'HABITATGE DE
LLOGUER SOCIAL DE BARCELONA.

Primera. - Objecte
La regulació de l'atorgament de subven-

cions a les persones propietàries per la posa-
da a disposició o cessió a les Borses Jove de
lloguer d'Habitatge i de Lloguer Social de
Barcelona, d'un habitatge lliure desocupat,
en el marc dels plans i programes del dret a
l'habitatge vigents, mentre es mantingui la
posada a disposició o cessió de l'habitatge i
sempre i quan existeixi crèdit adequat i sufi-
cient en els corresponents pressupostos
municipals..
Segona. - Finalitat

Aquestes subvencions s'atorgaran per tal
d'incentivar i incrementar l'oferta en el mer-
cat privat d'habitatges de lloguer a preus
moderats per a la gent jove i per a les perso-
nes o unitats familiars amb ingressos més bai-
xos.
Tercera. - Règim jurídic

Les subvencions a les que fan referència
aquestes bases tenen caràcter voluntari i
eventual, són lliurement revocables en tot
moment, no generen cap dret a l'obtenció de
subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.

Estan subjectes a limitació pressupostària,
al compliment de la finalitat, i tenen caràcter
no devolutiu.

La gestió de les subvencions s'efectuarà
d'acord amb els principis establerts en la nor-
mativa general reguladora de les subvencions
de l'Ajuntament de Barcelona i la restant nor-
mativa aplicable en matèria de subvencions,
llevat del que pugui afectar a l'aplicació dels
principis de publicitat i concurrència com a
conseqüència del procediment emprat per al
seu l'atorgament.

El procediment per a l'atorgament de les
subvencions es tramitarà de forma directa per
concórrer raons d'interès social que determi-

nen la improcedència de la convocatòria
pública, de conformitat amb els articles 6.2
de la normativa general reguladora de les
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona i
22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novem-
bre, General de Subvencions.
Quarta. - Beneficiaris

Podran ésser beneficiaris de les subven-
cions les persones físiques o jurídiques pro-
pietàries d'un habitatge del mercat lliure i
desocupat que el posin a disposició o el
cedeixin a les Borses Jove de lloguer d'Habi-
tatge i de Lloguer Social de Barcelona, per al
seu lloguer a preu moderat per part de la gent
jove o de les persones o unitats familiars amb
ingressos més baixos, en el marc dels plans i
programes del dret a l'habitatge vigents, men-
tre es mantingui la posada a disposició o ces-
sió de l'habitatge i sempre i quan existeixi
crèdit adequat i suficient en els corresponents
pressupostos municipals..
Cinquena. - Condicions i requisits

- Posar a disposició o cedir a les Borses
Jove de lloguer d'Habitatge i de Lloguer
Social de Barcelona un habitatge lliure deso-
cupat.

- Donar compliment als requeriments exi-
gits per la normativa reguladora, els Plans i
els Programes del dret a l'habitatge.

- Trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i
resta d'administracions, i amb la Seguretat
Social, així com de les obligacions de reinte-
grament de subvencions atorgades per l'A-
juntament. La presentació de declaració res-
ponsable de trobar-se al corrent de les obli-
gacions tributàries amb l'Agència Tributària i
amb la Seguretat Social substituirà la presen-
tació dels certificats de trobar-se al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social (article 24è.4t del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que es va
aprovar el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions).

- Haver justificat en forma qualsevol sub-
venció anteriorment atorgada per l'Ajunta-
ment, excepte en aquells casos en què enca-
ra no hagi transcorregut el corresponent ter-
mini de justificació.

- No repercutir al llogater la quota de l'Im-
post sobre béns immobles.
Sisena. - Sol·licitud i documentació

1. Les sol·licituds s'hauran de presentar,
mitjançant model d'instància normalitzat,
conjuntament amb la formalització de la
posada a disposició o bé de la cessió de l'ha-
bitatge davant l'òrgan gestor de les Borses
Jove de lloguer d'Habitatge i de Lloguer
Social de Barcelona, ubicada al carrer Bolí-
via, 105 1a planta de Barcelona.

El model d'instància normalitzat serà faci-
litat per l'òrgan gestor corresponent i també
al web www.bcn.cat/habitatge.

La presentació de la sol·licitud implica
l'acceptació plena de les bases reguladores
de la subvenció.

2. La documentació a presentar amb la
sol·licitud serà la següent:

* Fotocòpia compulsada de l'escriptura
pública acreditativa de la propietat de l'habi-
tatge.

* Documentació acreditativa de l'apodera-
ment vigent per al cas que el propietari actuï
mitjançant representant o es tracti d'una per-
sona jurídica.

* Sol·licitud de transferència bancària per
a pagament a beneficiaris degudament com-
plimentat i signat pel propietari o pel legal
representant del propietari, segons model
establert a tal efecte.

No hi ha obligació d'aportar els docu-
ments en poder de l'Administració munici-
pal.

No caldrà presentar els documents que ja
estiguin en poder de l'Administració munici-
pal sempre que es faci constar, mitjançant
declaració, en quina data i a quina
dependència van ser lliurats o presentats. De
tota manera, no es podrà substituir la docu-
mentació obligatòria per aquesta declaració
si:

* La documentació ha sofert modifica-
cions.

* Han transcorregut més de cinc anys des
de la data de presentació.
Setena. - Quantia de la subvenció

L'import de la subvenció serà l'equivalent
al 50% de la quota líquida de l'impost sobre
béns immobles de l'any en què s'hagi proce-
dit a la posada a disposició o cessió de l'ha-
bitatge i dels anys posteriors mentre es man-
tingui la posada a disposició o cessió de l'ha-
bitatge, sempre i quan existeixi crèdit ade-
quat i suficient en els corresponents pressu-
postos municipals.

No es podran concedir subvencions per
una quantia superior al crèdit disponible.
Vuitena. - Crèdit pressupostari

Aquestes subvencions es finançaran amb
càrrec als crèdits que es consignin en els
pressupostos municipals.

Correspondrà a l'Alcaldia la determinació
i l'autorització de l'import del crèdit disponi-
ble, sens perjudici de la delegació que pugui
efectuar.

De les resolucions que s'adoptin es farà
l'oportuna publicitat.
Novena. - Tramitació i resolució

L'òrgan competent per a resoldre el proce-
diment per a l'atorgament de les subvencions
derivades de les Borses Jove de lloguer d'Ha-
bitatge i de Lloguer Social de Barcelona, serà
l'Alcalde o persona en qui delegui.

El procediment per a la concessió es trami-
tarà per l'òrgan gestor de les Borses Jove de
lloguer d'Habitatge i de Lloguer Social de
Barcelona. Una vegada tramitat l'expedient i
resolta per l'òrgan competent la sol·licitud de
subvenció, es donarà trasllat de l'expedient a
Barcelona Gestió Urbanística, SA ens instru-
mental de gestió directa de l'ajuntament, que
procedirà al pagament de la subvenció amb
els fons que, a tal efecte li transferirà l'Ajun-
tament d'acord amb el crèdit consignat en els
pressupostos. Una vegada realitzat el paga-
ment de la subvenció atorgada, Bagursa
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retornarà l'expedient complet a l'òrgan gestor
de les Borses Joves de lloguer d'Habitatge i
de Lloguer Social de Barcelona perquè pugui
realitzar el seguiment corresponent.

Bagursa actuarà com a entitat col·labora-
dora en els termes establerts als articles 12 i
15 de la Llei 38/2003 general de subven-
cions.

Aquestes subvencions seran compatibles
amb qualsevol altra atorgada per altres Admi-
nistracions o ens públics o privats per a la
mateixa finalitat.

El termini màxim per a la resolució serà de
tres mesos des de la presentació de la sol·lici-
tud. Aquestes subvencions es podran denegar
bé per haver-se exhaurit el crèdit pressupos-
tari o per no complir els requisits establerts
per la inclusió de l'habitatge en les Borses
Jove de lloguer d'Habitatge i de Lloguer
Social de Barcelona,

La resolució posarà fi a la via administrati-
va, contra la qual els interessats podran inter-
posar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició en el termini d'un mes, o recurs
contenciós administratiu, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Desena. - Obligacions dels beneficiaris

- Acceptar la subvenció amb la finalitat de
complir les condicions fixades per al seu
atorgament.

- Acceptar i complir la normativa en matè-
ria de subvencions aprovada per l'Ajunta-
ment i la restant normativa d'aplicació.

- Mantenir els requeriments exigits per la
normativa reguladora, els Plans i els Progra-
mes del dret de l'habitatge i les altres obliga-
cions assumides com a conseqüència de la
posada disposició o cessió de l'habitatge.
Onzena. - Pagament

El pagament de les subvencions s'efec-
tuarà, mitjançant transferència, en el compte
indicat en el model de sol·licitud establert a
tal efecte.
Dotzena. - Anul·lació i reintegrament

Sens perjudici de l'exigència de les res-
ponsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament
procedirà a l'anul·lació total o parcial de la
subvenció proposada o atorgada per l'incom-
pliment de la finalitat de la subvenció i/o de
les altres condicions establertes en les pre-
sents bases reguladores.

Per fer efectiu l'import total o parcial de la
subvenció a retornar, a la qual s'afegiran els
interessos de demora corresponents, podrà
procedir-se per la via de constrenyiment
quan no es retorni el reintegrament de mane-
ra voluntària.
Tretzena. - Règim de responsabilitats i
sancionador

Els beneficiaris de les subvencions restaran
sotmesos a les responsabilitats i al règim san-
cionador que sobre sancions administratives
estableix la normativa aplicable en matèria de
subvencions i la Llei general pressupostària.
Disposició Final Primera. - Vigència

Les presents bases entraran en vigor a par-

tir del dia següent al de la publicació del seu
text íntegre al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
i continuaran vigents fins que es modifiquin o
deroguin expressament.
Disposició Final Segona. - Normativa
aplicable

En tot allò no previst en aquestes Bases
s'estarà al que disposa la Normativa general
reguladora de les subvencions municipals, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i el Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament
de la Llei general de subvencions i altra nor-
mativa concordant.

Les previsions de les presents bases regula-
dores que incorporin o reprodueixin aspectes
de la legislació bàsica estatal o autonòmica
d'aplicació, s'entendran automàticament
modificades en el moment en que es pro-
dueixi la seva revisió.
Disposició Final Tercera

Les persones propietàries d'habitatges que
hagin posat a disposició o cedit un habitatge
a les Borses Jove de lloguer d'Habitatge i de
Lloguer Social de Barcelona,, abans de l'en-
trada en vigor de les presents bases regulado-
res, podran sol·licitar la subvenció sempre i
quan, en el moment en què es presenti la
sol·licitud de subvenció, mantingui la seva
vigència el contracte de lloguer formalitzat
en el seu dia.

L'import de la subvenció serà l'equivalent
al 50 % de la quota líquida de l'impost sobre
béns immobles de l'any de presentació de la
sol·licitud de la subvenció per la posada a
disposició o cessió de l'habitatge, i dels anys
posteriors mentre es mantingui la posada a
disposició o cessió de l'habitatge, sempre i
quan existeixi crèdit adequat i suficient en els
corresponents pressupostos municipals.

A aquestes persones propietàries, l'òrgan
gestor de les Borses els hi enviarà una comu-
nicació informativa, juntament amb un for-
mulari de sol·licitud de la subvenció.

Barcelona, 4 de desembre de 2009.
La Secretària Delegada, Ma. Camino Suá-

rez García.

022009036887
A

Cabrils

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Cabrils, en la
sessió de data 26 de novembre de 2009, va
adoptar l'acord d'aprovar inicialment el
Reglament de regulació del servei de l'escola
municipal de música i sotmetre'l a informa-
ció pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d'informació
pública, els acords esmentats i el text del
Reglament es poden consultar a les oficines
municipals tots els dies feiners, entre les 9:00
i les 14 hores, durant el termini de trenta dies
hàbils des de la publicació del present Anun-
ci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Aquest

mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'e-
dictes de la corporació, als efectes de presen-
tació de suggeriments.

Les reclamacions i al·legacions es poden
presentar davant l'Ajuntament dintre del
mateix termini d'informació pública, per
qualsevol dels mitjans que permet la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni
al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat
de la seva publicació, tal com disposen l'arti-
cle 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regulado-
ra de les bases del règim local, en concor-
dança amb l'article 66 del ROAS.

Cabrils, 30 de novembre de 2009.
L'Alcalde, Joaquim Colomer Godàs.

022009036321
A

Cabrils

ANUNCI

Als efectes del que disposa l'article 169
del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
es posa en coneixement general que a la
Intervenció d'aquesta Entitat Local es troba
exposat al públic l'expedient de modificació
pressupostària núm. 7/2009, el qual va ser
aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple
en sessió celebrada el dia 26 de novembre de
2009, finançat amb majors ingressos recap-
tats sobre el total previst en el pressupost
corrent pel concepte d'impost sobre l'incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana.

Els interessats que estiguin legitimats
segons el que disposa l'article 170 del text
legal al que s'ha fet referència, podran exa-
minar-lo i presentar reclamacions durant el
termini de quinze dies hàbils a partir del
següent a la data d'inserció d'aquest anunci
en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i
davant el Ple de l'Ajuntament en el Registre
General de la Corporació.

Si durant el termini esmentat no se'n pre-
senta cap, l'acord d'aprovació inicial esde-
vindrà definitiu i a aquests efectes es publica
el resum a nivell de capítols de la modifica-
ció de crèdits.

§ Altes#

ESTAT DE DESPESES§ #

Cap. 1 - Despeses de personal§ 91.775,00#
Cap. 2 - Béns corrents i serveis.§ 151.010,00#
Cap. 4 - Transferències corrents.§ 20.000,00#
ESTAT D'INGRESSOS§ #

Cap. 1 - Impostos directes.§ 262.785,00#

Total§ 262.785,00#




