
ANNEX 2 
 
 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIO D’AJUTS PER A  MILLORAR LES 
CONDICIONS INTERIORS DE MOBILITAT i HABITABILITAT DELS 
HABITATGES OCUPATS AL NUCLI ANTIC DE BERGA. 
 
La Junta de Govern Local de  l’Ajuntament de Berga de data 27 d’octubre de 2010 
aprovà les bases reguladores per a la concessió de subvencions/ajuts per a  millorar les 
condicions interiors de mobilitat i habitabilitat dels habitatges ocupats al nucli antic de 
Berga. 
 
Les bases reguladores d’aquest ajuts, es poden consultar a les planes web de 
l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat) i de l’Oficina de la societat municipal de 
BRG, Progrés, S.L.U. (www.brgprogres.cat), i es podrà  demanar informació 
corresponent en les dependències dels serveis socials de l’Ajuntament, carrer Balmes 
núm., 3 i a l’Oficina local de l’Habitatge a la Plaça Maragall núm., 1 de Berga en 
horaris d’atenció al públic. 
 
Primer. Convocatòria 
Convocar l’atorgament de subvencions/ajuts per a millorar les condicions interiors de 
mobilitat i habitabilitat d’habitatges ocupats com a residencia habitual i permanent al 
nucli antic de Berga, dins l’àmbit del (PIINA)  
 
Segon.- Concurrència competitiva 
La concessió es realitzarà per mitjà de règim de concurrència competitiva. 
 
Tercer. Finançament i execució. 
Es preveu una valoració de les actuacions per un màxim de 18.000 € per la  
convocatòria. 
Els informes, inicials i definitius de les actuacions es realitzaran amb mitjans propis ja 
que els emetran tècnics municipals, socials i d’habitatge.  
La direcció tècnica per l’execució i els treballs a realitzar podran ser amb mitjans propis 
municipals o externs contractats a tal efecte. 
 
Els materials dels treballs i aquells elements a instal·lar els satisfaran els propis 
sol·licitants, llevat aquells casos de precària situació econòmica que previ informe dels 
serveis socials, els assumirà l’Oficina Local de l’Habitatge. Aquests casos com els 
treballs de tècnics i d’execució externs es finançaran amb la col·laboració d’una 
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, dins els projecte d’innovació per 
l’any 2010. 
 
Quart. Beneficiaris/àries 
 
Són els possibles beneficiaris/àries de la subvenció/ajut, els propietaris i llogaters 
d’habitatges que siguin la seva residencia habitual i permanent, situats al nucli antic de 
Berga en l’àmbit definit pel del  PINNA, que vulguin millorar les condicions interiors 
de mobilitat i habitabilitat dels seus habitatges i que compleixin els requisits establerts 
en les bases reguladores de la subvenció/ajut. 
 



Cinquè. Obres objecte de la subvenció/ajut. 
 
Aquelles que suposin que millorin la mobilitat i habitabilitat interior dels habitatges al 
nucli antic de Berga. Tindran prioritat les següents: 
 

• Petites actuacions destinades a eliminar barreres arquitectòniques en 
l’interior de l’habitatge. 

• Modificació de portes destinades a millorar la mobilitat de les persones en 
l’interior de l’habitatge. 

• Modificació d'elements complementaris (manetes de les portes,espiells, claus de 
pas, botoneres, etc.) 

• Actuacions de canvi d’una banyera per dutxa destinades a millorar la seguretat i 
la mobilitat de les persones en l’interior de l’habitatge. 

• Instal·lació de barres, agafadors i seients de dutxa abatibles destinades a 
millorar la seguretat i la mobilitat de les persones en l’interior de l’habitatge. 

• Millores en les instal·lacions d’aigua i electricitat destinades a millorar 
l’habitabilitat de l’habitatge. 

• Petites reparacions de deficiències constructives de l’habitatge. 
• Aquelles que els tècnics d’habitatge i dels serveis socials considerin necessàries 

i adients en el seu informe. 
 
Sisè. Termini.  
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la darrera de la 
publicacions d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) o un resum un diari de difusió local. El termini finalitzarà al cap d’un mes des 
de l’endemà de la darrera publicació de les dues publicacions esmentades. 
 
Setè. Sol·licituds 
 
La sol·licitud es farà en imprès normalitzat per a aquesta convocatòria i que es podrà 
recollir a l’Oficina Local de l’Habitatge, Plaça Maragall, 1 i els serveis socials de 
l’Ajuntament de Berga, carrer Balmes núm., 3, on també s’informarà sobre la 
convocatòria i procediment. 
 
Les sol·licituds i la documentació preceptiva es presentaran davant el registre d’entrades 
de l’Ajuntament de Berga, Plaça Sant Pere 1 (De 9, a 14 hores), adjuntant-hi, com a 
mínim, la documentació següent: 

a) Documentació relativa al sol·licitant i la dels membres que conformin la unitat de 
convivència i a la persona que el representa: fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE 
del sol·licitant i la dels membres de la unitat de convivència, si s'escau, del 
DNI/NIF/NIE de la persona que signa la sol·licitud i acreditació de la representació amb 
què actua. 

b) Còpia compulsada de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques 
de l’any 2009. En el cas que aquestes persones o alguna d'elles no estigués obligada a 
declarar, haurà de presentar una declaració responsable dels ingressos obtinguts en el 
període corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2009 



c) Declaració responsable de no trobar-se inclòs en cap de les circumstàncies que 
preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

d) Declaració responsable sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts per a la mateixa 
finalitat i el volum d'aquest finançament, amb indicació del programa al qual s'acull i 
l'entitat atorgant. En cas de no haver-ne sol·licitat d'altres, declaració responsable en 
aquest sentit. 

e)  Cas que els sol·licitants siguin llogaters dels habitatges autorització i vist-i-plau de la 
propietat de l’habitatge on es sol·liciti l’ajut. 

Vuitè. Ordenació i instrucció del procediment. 
 
L’ordenació i instrucció del procediment i la resolució de la concessió dels ajuts 
correspon a la Junta de Govern Local, prèvia proposta de resolució emesa pels serveis 
socials i d’habitatge municipals. 
L’acord o resolució de l’expedient es notificarà a tots els interessats d’acord amb el 
previst en la legislació de procediment administratiu comú.  
El termini per a resoldre l’atorgament de l’ajut serà de 15 dies comptats a partir del dia 
següent de la finalització del termini de presentació de sol·licituds establert en la present 
convocatòria específica. 
 
Novè. Criteris de selecció 
 
Els criteris de selecció, són els següents:  
 
1. Els ajuts s’atorgaran segons les prioritats establertes en les bases reguladores, fins a 
l’exhauriment dels recursos disposats a tal efecte. 
 
2. Un cop rebudes les sol·licituds els serveis socials i d’habitatge emetrà informe valorat 
de la proposta sol·licitada informant de la conveniència o no de l’actuació o de la seva 
modificació que s’ajustarà a les necessitats del sol·licitant  
 
Desè.- Recursos procedents contra aquest acte. 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i és susceptible d'impugnació 
separada per mitjà de recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós 
administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Si l'acte vulnerés algun dret 
fonamental susceptible d'emparament ordinari de conformitat amb allò que preveu l'art. 
53.2 de la Constitució espanyola (procés general aquest que es positiva a l'art. 114 i 
següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa) serà 
susceptible també d'impugnació per aquest curs, en el termini de deu dies, per 
interposició davant del mateix òrgan jurisdiccional. L'acció per ambdues vies únicament 
podrà ser simultània si responen a motius d'impugnació diferenciats. L'acte es podrà 
recórrer facultativament per mitjà de recurs de reposició en el termini d'un mes davant 
de l'òrgan que va dictar-lo o en el seu delegant, quan l'acte es dicti per delegació, 
presentant la interposició d'aquest recurs efecte impeditiu per accedir a la jurisdicció 
contenciosa administrativa, mentre no transcorri el seu termini per a resoldre i notificar i 
que serà d'un mes. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri ajustat a dret. 



 
Onzè.- Disposició final.  
 
En tot allò no previst en les present convocatòria  s’estarà al que preveuen les bases 
reguladores per a la concessió d’ajuts per a  millorar les condicions interiors de 
mobilitat i habitabilitat dels habitatges ocupats al nucli antic de Berga, la vigent 
ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Berga i la normativa general 
aplicable sobre subvencions i ajuts. 
 
 
Berga, 27 d’octubre de 2010. 
 


