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Modificar la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals,
exercici 2020.

De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, la Junta
de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. El 25 de febrer de 2020, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar la convocatòria de
Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. La convocatòria es va publicar al
BOPT del 4 de març de 2020.
2. El 13 de març de 2020, per decret núm. 2020-0000877 de la Presidència de la Diputació,
de Mesures excepcionals en matèria de subvencions en execució del Pla de Prevenció de
contingències del COVID-19, es va suspendre el termini de presentació de sol·licituds del
procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de les
Subvencions d'Inversions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a
destinar-los a desenvolupar polítiques socials d’habitatge.
3. Per tal que els beneficiaris puguin presentar les sol·licituds d'aquesta línea de subvencions,
cal aprovar una modificació de la convocatòria que ja havia estat aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació en data 25 de febrer de 2020 i establir els nous terminis de sol·licitud de
subvenció i d'execució de les actuacions previstes pels ajuntaments.

Fonaments de dret
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei general de subvencions, juntament amb les bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
2. Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.
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4. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010 del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
5. Decret núm. 2020-0000877 de la Presidència de la Diputació, del 13/03/2020, de Mesures
excepcionals en matèria de subvencions en execució del Pla de Prevenció de contingències
del COVID-19
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6. Decrets estatals de declaració de l'estat d'alarma amb motiu del COVID-19 i successives
pròrrogues

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Modificar el primer punt de la part resolutiva de l'acord adoptat per la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona el 25 de febrer de 2020, d'aprovació de la convocatòria
de subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020, en el sentit següent:
- On diu:
6.1. Es poden presentar sol·licituds electrònicament des de l'endemà de la publicació al
BOPT de la convocatòria i fins el 17 d’abril de 2020.
- Ha de dir:
6.1. Es poden presentar sol·licituds electrònicament des de l'endemà de la publicació al
BOPT de la modificació de la convocatòria i fins el 17 de juliol de 2020.
Segon. Modificar el primer punt de la part resolutiva de l'acord adoptat per la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona el 25 de febrer de 2020, d'aprovació de la convocatòria
de subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020, en el sentit següent:
- On diu:
16.2. Les actuacions subvencionades es poden executar fins el 30 de juny de 2021.
Excepcionalment, i per causes degudament motivades, es pot sol·licitar una ampliació
del termini fins el 30 de setembre de 2021; en aquest cas, s’ha de sol·licitar abans de la
finalització del termini per executar.
- Ha de dir:
16.2. Les actuacions subvencionades es poden executar fins el 30 de setembre de
2021. Aquest termini d'execució és improrrogable.
Tercer. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/06/2020 a les 19:01:28

