
  

  

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA 
DECORACIÓ DE BALCONS EN EL MARC DE LA CAMPANYA “BORGES EN 
FLOR”, ANUALITAT 2022 
 
Primer.- Bases reguladores 
 
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la decoració de 
balcons en el marc de la campanya “Borges en flor” van ser aprovades inicialment pel 
Ple de l’Ajuntament de data 27 de maig de 2021 i van quedar aprovades definitivament 
en data 16 de juliol de 2021. La seva publicació íntegra es troba en el BOP de Lleida 
número 139 de data 21 de juliol de 2021 i en la web de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Objecte 
 
Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a aquelles persones de les 
Borges Blanques que decorin els seus balcons, terrasses i finestres amb plantes 
naturals i siguin visibles des del carrer, per l’any 2022. 
 
Tercer.- Quantia 
 
La dotació econòmica de la convocatòria és de 1.000,00 euros i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 1522 48061 de l’estat de despeses del pressupost per a 
l’exercici 2022. 
 
La quantia màxima a percebre pels beneficiaris serà del 60% de les despeses 
subvencionables, amb un màxim de 60,00 euros per actuació, fins a esgotar el crèdit 
previst per aquesta convocatòria. 
 
Quart.- Beneficiaris 
 
Tindran la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció, les persones que compleixin 
els requisits previstos en la Base Tercera de les bases reguladores de la subvenció i 
duguin a terme les actuacions subvencionables d’acord amb l’article segon d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’11 d’abril fins a l’11 de maig de 
2022, ambdós inclosos. 
 
Sisè.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució 
 
Les sol·licituds i la documentació que les acompanya seran examinades per una 
comissió d’avaluació formada per: 
-El regidor d’Hisenda. 
-El regidor de turisme. 
-El secretari. 
-L’interventor. 
 
La proposta de resolució s’elevarà a la Junta de Govern Local que resoldrà 
definitivament sobre la concessió de les subvencions en el termini màxim de 10 dies 
des de la recepció de la proposta. 



  

  

 
Setè.- Altres dades 
 

a. Despeses subvencionables 
Seran subvencionables les despeses que responguin de manera indubtable a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, d’acord amb el previst en la Base Quarta. 
 
b. Forma i lloc de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lma. Sra. Alcaldessa de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol dels 
mitjans admesos en la legislació vigent. 
 
Només s’acceptarà una sol·licitud per immoble. 
 
c. Documentació de la sol·licitud 
La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la Base 
Desena.  
 
d. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà d’un mes des de la 
finalització del termini fixat per a la presentació de sol·licituds. 
 
e. Termini d’execució i justificació de les actuacions subvencionables  
L’actuació subvencionada s’haurà d’executar en el moment de presentació de la 
sol·licitud de subvenció. 
El termini de justificació serà des de l’1 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos. 
La documentació justificativa es preveu en la Base Tretzena. 

 
 
Les Borges Blanques, març de 2022 

 


