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ILLES BALEARS

PROPOSTA D’ACORD
Vista la Provisió de Batlia de data 1 de juny de 2018 d’acord amb la qual l’Ajuntament vol continuar
impulsant el bon estat de conservació dels habitatges i edificis del terme municipal, allargant així la vida
del patrimoni i garantint la seguretat dels vianants, a l’hora que es contribueix a garantir el dret a un
habitatge digne i adequat.
Vist que amb aquesta finalitat es vol continuar col·laborant amb el finançament de les obres de
restauració i rehabilitació de les façanes dels edificis residencials i dels habitatges situats dins el terme
municipal de Santa Margalida destinats principal a ser la residència habitual dels seus ciutadans.
Es volen atorgar aquests ajuts als propietaris i usuaris dels edificis i habitatges seguint el procediment
ordinari i per tant, en règim de concurrència competitiva, fixant l’aportació pública com un percentatge
sobre el cost total de l’actuació.
Atesa la Base d’Execució número 37 del Pressupost Municipal de 2018 i d’acord amb l’Ordenança General
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Santa Margalida (BOIB Núm. 142 de
29/09/2012), es considera convenient aprovar les bases específiques i convocar la concessió de les
esmentades subvencions dirigides a fomentar i col·laborar amb el finançament de les associacions que
duen a terme activitats i esdeveniments de promoció de l’esport.
Atès que d’acord amb l’esmentada Ordenança les subvencions que es concedeixen a través del
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva s’inicien d’ofici mitjançant convocatòria
aprovada pel Ple. Si bé amb caràcter previ o simultani a l’aprovació de la convocatòria s’han d’aprovar les
Bases Específiques de la subvenció.
Atès el contingut actualment vigent de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que
reconeix a les bases reguladores de la concessió de subvencions la naturalesa de disposicions
reglamentàries i a la convocatòria de les subvencions la naturalesa d’acte administratiu, es fa necessària
una publicació diferenciada, i per aquest motiu s’han de sotmetre a votació unes i l’altra de forma
separada.
Vist l’informe d’Intervenció de la mateixa data d’acord amb el qual en el Pressupost Municipal per a l’any
2018 de l’Ajuntament de Santa Margalida hi existeix l’aplicació pressupostària 1522 48900 Subvencions
Rehabilitació Façanes amb una consignació de 25.000,00.-€,
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Ates que a la sessió de la comissió informativa de la sessió plenària del proper dia 26 de juliol, el regidor
de Suma pel Canvi, Sr. Antoni Reus ha posat de manifest el contingut de la DA Catorzena de la Llei
5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, relativa a la impossibilitat de destinar l'habitatge
a ús turístic quan s'han dut a terme obres amb ajudes o convenis de col·laboració amb l'administració i
creu que la mateixa afecta a les bases d’aquesta proposta.
Atès que efectivament és així, es modifiquen les bases específiques tercera i onzena adaptant-les a
aquesta DA.
Per tot l’anteriorment exposat, en ús de les facultats legalment establertes PROPOSO l’adopció dels
següents ACORDS
PRIMER.- Aprovar les Bases Específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la
restauració i/o rehabilitació de façanes d’edificis residencials i habitatges destinats principalment a
residència habitual situats dins del terme municipal, que s’adjunten com a ANNEX 1.
SEGON.- Publicar el present acord, juntament amb les bases, en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
TERCER.- Delegar al Batle l’aprovació de la convocatòria de les subvencions objecte de les presents
Bases.
No obstant, l’Ajuntament en Ple acordarà.

Santa Margalida, 23 de juliol de 2018
El Batle,

Joan Monjo Estelrich
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