En data 3 de juliol de 2020 el tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de Serveis a les
Persones i Promoció Social va resoldre establir un nou termini per a la presentació de
les sol·licituds, que serà de 30 dies naturals a partir de la publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina Local d’Habitatge l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès, en horari d’oficina, mitjançant el formulari específic de sol·licitud de
subvenció. No s’acceptarà cap sol·licitud fora d’aquest termini.

https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La quantitat total concedida en concepte d’ajuts no podrà excedir, globalment, de
20.000 euros, que s’aplicaran amb càrrec a la partida 3.15210.48000 del pressupost
municipal vigent.
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En data 24 d'abril de 2020 es va signar un decret d’alcaldia que creava el Servei
d'Habitatge que unifica les línies de treball d'habitatge.

CVE 2020018145

Els terminis de tramitació de procediments van quedar suspesos pel Reial decret
463/2020 d’estat d’alarma i que el Reial decret 537/2020 va reprendre tots els
terminis de procediments que van deixar suspesos el 14 de març.

Data 15-7-2020

La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de febrer de 2020, va aprovar
convocar concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats al lloguer de l’habitatge
per als col·lectius següents: joves, pensionistes, famílies monoparentals, persones
amb càrregues, persones amb discapacitat, persones en situació d’atur, persones que
provenen de desnonaments i famílies nombroses. S’estableix com a import màxim de
lloguer el preu de 650 euros mensuals. Aquests ajuts aniran destinats al lloguer de
l’habitatge que hagi de constituir la residència permanent de les persones
beneficiàries dels ajuts.
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Vilafranca del Penedès, 6 de juliol de 2020
L’alcalde,
Vist-i-plau l'Alcalde,

Signat digitalment
per PERE REGULL
RIBA - DNI
77098935Z (TCAT)
el 07/07/2020 a les
13:57:50

B

Pere Regull i Riba

Vilafranca del Penedès, 6 de juliol de 2020
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio
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