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DECRET D’ALCALDIA
Aprovació convocatòria i obertura termini de presentació de sol·licituds. (BEQUES
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A ATENDRE
DETERMINADES DESPESES DE L’HABITATGE HABITUAL DE PERSONES AMB
EL TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL)
X2019001943
ADRIÀ CAMINO FIDEU Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes,
en l'ús de les atribucions assenyalades en l'article 53.1, del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Vist el Decret 1074 de 20/12/2019 d’incoació de l’expedient.
Vist que en el Ple Municipal en sessió ordinària de 27/01/2020, va aprovar les bases
específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a atendre
determinades despeses de l’habitatge habitual de persones amb el títol de família
monoparental.
Vist que ha finalitzat el preceptiu termini d’exposició publica (BOPB, DOGC i web) segons
certificat de data 31/07/2020
Vista la base quarta de les referides bases específiques segons el qual el procediment
per a la concessió dels ajuts s’inicia mitjançant resolució de l’Alcalde de Castellví de
Rosanes, havent-se de publicar aquesta convocatòria al tauler d’edictes de l’Ajuntament i
al Web municipal i estableix que el termini de presentació de sol·licituds es determinarà a
la convocatòria.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb el que estableix
l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de
concurrència competitiva segons les bases específiques reguladores per a l’atorgament
de subvencions destinades a atendre determinades despeses de l’habitatge habitual de
persones amb el títol de família monoparental, amb el text que figura en l’annex
d’aquesta Resolució.
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i al Web municipal
(www.castellviderosanes.cat) juntament amb el model de la sol·licitud a disposició dels
veïns de Castellví de Rosanes.
Quart.- Establir que el termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 02 de SET i
finalitzarà el 31 d’OCTUBRE 2020.

Cinquè.- Ordenar que s’iniciïn els tràmits corresponents per a que la Intervenció
subministri a la BDNS la documentació necessària en els termes de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució als membres de la Comissió Tècnica de Valoració
així com a la Comptabilitat, als efectes escaients.
Setè: Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es celebri.
Ho mana i firma l’Alcalde a Castellví de Rosanes, en la data indicada a
l'encapçalament, davant meu, la Secretària-Interventora, només als efectes de
certificar.
(Datat i signat electrònicament)

