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Dimarts, 29 d'octubre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell

Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Espai Públic
Servei de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes

ANUNCI

El regidor de Sostenibilitat  i  Gestió d’Ecosistemes, mitjançant Decret 9123/2013, de 25 de setembre, ha aprovat la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts en espècie destinats a promoure l’estalvi energètic als centres educatius de 
primària i les escoles bressol públics del terme municipal de Sabadell que s’hagin adherit al programa i que es transcriu 
a continuació:

CONVOCATÒRIA  PER  A  L’ATORGAMENT  D’AJUTS  EN  ESPÈCIE  DESTINATS  A  PROMOURE  L’ESTALVI  
ENERGÈTIC  ALS  CENTRES  EDUCATIUS  DE  PRIMÀRIA  I  LES  ESCOLES  BRESSOL  PÚBLICS  DEL  TERME 
MUNICIPAL DE SABADELL.

S’obre  la  convocatòria  de  concurs  públic  per  a  l’atorgament  dels  ajuts  en  espècie  destinats  a  promoure  l’estalvi 
energètic per part de l’Ajuntament de Sabadell, a través de La Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes.

1. OBJECTE.

Es  objecte  d’aquesta  convocatòria  l’atorgament  d’ajuts  en  espècie  destinades  als  centres  educatius  públics  que 
s’indiquen com a beneficiaris a l’apartat següent que hagin aconseguit estalviar en els subministres de gas i electricitat, 
fruit de les mesures d’eficiència energètica empreses pel centre educatiu durant el curs escolar 2011-2012.

2. BENEFICIARIS.

Poden sol·licitar aquests ajuts els centres educatius públics de primària i les escoles bressol de caràcter públic, ubicats 
al terme municipal de Sabadell que estiguin adherits al programa 50/50.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini de 30 dies des del dia de publicació d’aquesta convocatòria.

Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el formulari de sol·licitud normalitzat, el qual s’ha d’acompanyar de la  
memòria descriptiva complerta de les actuacions realitzades durant el curs escolar 2011-2012. Ambdós documents 
identificats  de  forma  respectiva  com  a  annex  2  i  annex  3  de  les  Bases  es  poden  obtenir  a  la  pàgina  web 
www.sabadell.cat. Així mateix també es facilitarà a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell.

La documentació es podrà presentar  a qualsevol  dels registres de l’Ajuntament de Sabadell.  Així  mateix es podrà 
presentar  per  qualsevol  dels  sistemes  previstos  a  la  Llei  30/92  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar 
als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per subsanar els defectes o omissions o per ampliar la 
informació.

4. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

En el cas que s’hagi assolit estalvi energètic al consum energètic total (electricitat i gas), es procedirà a retornar el 50% 
de l’estalvi assolit al centre. La fórmula de retorn s’estructura com a un subministrament de productes i/o serveis en  
base a l’estalvi en kWh anual assolit, podent sumar diferents productes i/o serveis fins a arribar a la suma total de 
l’estalvi assolit.

El termini màxim per resoldre i  notificar la resolució del procediment és de tres mesos, a partir  de la data límit de 
presentació de sol·licituds.
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La notificació de la resolució s’efectuarà a través del tauler d’anuncis municipal, d’acord amb el que disposa l’article 
59.6.b) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i es 
podrà consultar a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

La resolució que es dicti posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, 
recurs de reposició, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu. en el termini de dos mesos, sens perjudici  
de la interposició de qualsevol altre que es consideri oportú.

5. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT I LLIURAMENT DELS BÉNS.

El termini d’acceptació serà d’un mes a comptar des de la publicació en el taulell d’anuncis municipal. L’acceptació 
s’haurà de fer conforme a l’annex 4 de les Bases.

El lliurament dels béns es farà durant els tres mesos següents a l’acceptació de l’ajuda, i en el cas de prestació de  
serveis, seran els serveis municipals els que les executaran seguint el calendari elaborat i d’acord amb la direcció dels 
centres.

Sabadell, 15 d’octubre de 2013
El tinent d'Alcalde d'Urbanisme, Habitatge i Espai públic, Josep Ayuso Raya

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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