1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8710 - 15.7.2022
CVE-DOGC-B-22192069-2022

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIBES
ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras para la concesión en régimen de concurrencia
competitiva para las ayudas municipales al acceso y permanencia de la vivienda en alquiler, del año 2022.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de juny de 2022 va adoptar, entre d'altres, l'acord
literal que a continuació es trasllada, en relació amb l'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament
d'ajuts municipals a l'accés i permanència de l'habitatge de lloguer per a l'exercici 2022:

“PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva per als ajuts
municipals a l'accés i permanència de l'habitatge de lloguer, de l'any 2022

SEGON.- Aprovar la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts municipals a l'accés i permanència de l'habitatge
de lloguer, de l'any 2022

TERCER.- Aprovar l'autorització de la despesa per import total de 50.000,00 € corresponent a la subvenció per
als ajuts municipals a l'accés i permanència de l'habitatge de lloguer de l'any 2022, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 31001 1522 48000 - Ajudes per fomentar el lloguer assequible/Habitatge, dotada amb un crèdit
de 50.000 euros.

PAM: 3.1.2. Desenvolupar les accions necessàries adreçades a les persones afectades per la hipoteca i amb risc
de perdre el seu habitatge.
Programa: 1522
Orgànic: 31001
Econòmic: 48000
Import: 50.000€
Concepte: Ajudes a l'accés i permanència de l'habitatge de lloguer de l'any 2022
Fase de la despesa: A

QUART.- Publicar les Bases aprovades i la seva convocatòria a la Base de dades nacional de subvencions
(BDNS), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, un extracte de les mateixes en el DOGC, a la pàgina
web de l'Ajuntament, en l'E-Tauler d'anuncis municipals, així com en qualsevol altre mitjà de difusió que
correspongui per a garantir el principi de publicitat d'aquesta convocatòria.”

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de
reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i/o
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des de la data de
presentació del recurs en el registre corresponent. Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació
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presumpta del mateix, no es pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de
revisió en els casos previstos a l'article 125.1 de l'esmentada norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la seva publicació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la seva
desestimació presumpta del recurs interposat. No es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt
expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. No obstant això,
podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Sant Pere de Ribes, 8 de juliol de 2022

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

(22.192.069)
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