ANUNCI
Mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2017, s’ha
acordat efectuar la convocatòria per la concessió de les prestacions econòmiques
o en espècie de caràcter social urgent per l’any 2018, que s’insereix a continuació:

CONVOCATORIA PER A LA CONCESIÓ DE LES PRESTACIONS
ECONÓMIQUES O EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL URGENT PER A
L’ANY 2018.
1. Bases Reguladores
Les bases reguladores de la concessió d’aquesta prestació han estat aprovades
en data 7-04-2016 pel Ple Municipal i publicades en el Butlletí Oficial de la
Província núm. CVE-Núm. de registre: 022016006478 de data 26-04-2016.
2. Crèdits Pressupostaris
Els crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció són els següents
2312.48000, i la quantia total màxima de les prestacions convocades no podrà
superar la quantia consignada en els pressupostos de l’Ajuntament per a cada
exercici.
3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Prestació
La finalitat d’aquesta subvenció és la voluntat de l’Ajuntament d’ajudar a pal·liar les
necessitats bàsiques de famílies amb greus dificultats econòmiques
És objecte de la prestació:
Pal·liar situacions de necessitats bàsiques puntuals, urgents i de subsistència en
que es puguin trobar persones o famílies que no disposen de recursos econòmics
suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-les o rebre-les
d’altres administracions i-o per manca de suport familiar.
4. Destinataris i requisits
Persones individuals o nuclis familiars que estiguin empadronats a Sant Cebrià de
Vallalta o en tràmit d’empadronar-s’hi i que realment visquin al municipi.
5. Valoració econòmica, social i familiar

Per establir la situació econòmica de la família o unitat de convivència s’establirà
el nivell d’ingressos nets percebuts els membres de la llar, durant els 6 mesos
anteriors a la data de la sol·licitud.
Els tècnics municipals tindran en compte els indicadors agregats positius i
negatius referits al tipus de situació familiar i social, per tal de poder valorar el grau
de necessitat i-o urgència.
6. Tipologia dels ajuts d’urgència
Subministraments, Alimentació, Habitatge, Atenció sanitària, i altres necessitats
bàsiques mitjançant la corresponent documentació i prescripció tècnica.
7. Quantia màxima dels ajuts
L’import màxim del total d’ajuts, dels quals es podrà beneficiar cada persona,
família o unitat familiar de convivència, restarà en funció de les necessitats segons
la prescripció tècnica de Serveis Socials, que no podrà sobrepassar de la quantitat
màxima de 1.500,00 euros.
8. Documentació
Certificat de convivència i empadronament.
Informe de valoració social realitzat pels tècnics municipals que justifiquen la
situació de precarietat socioeconòmica.
9. Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació
Les sol·licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament de Sant Cebrià
de Vallalta. Es dirigiran a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament. Al tractarse d’unes bases d’urgència social, es mantindrà el caràcter obert, establint-se el
període de presentació de sol·licituds des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el BOPB fins el 14 de desembre de 2018.
10. Termini de Resolució i Notificació
La resolució la signarà l’Alcaldessa o per delegació la Junta de Govern Local en el
termini màxim de 4 dies hàbils en funció de la seva urgència i es notificarà als
interessats.
11. Abonament

L’abonament de la prestació es farà, de forma preferent, directament al proveïdor
del servei o subministrament què es tracti o, excepcionalment, al número de
compte que el peticionari faci constar a la sol·licitud.
12. Fi de la Via Administrativa
L’acte de resolució de la prestació esgota la via administrativa. D’acord amb el que
disposa l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, ú d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat d’aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, o qualsevol altre recurs
que estimin procedent.
Segon.- Que es publiqui la convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sant Cebrià de Vallalta, i s’enviï l’extracte de la mateixa en català i castellà a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, per la seva publicació en el BOPB.
Sense perjudici de la tramesa a la BDNS d’acord amb l’article 20.8b) de la llei
38/2003, de 17 de novembre, General d Subvencions, les subvencions concedides
no seran publicades ja que per raó de l’objecte de la subvenció pot ser contrària a
la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Sant Cebrià de Vallalta, 21 de desembre de 2017
Regidora de Serveis socials
Cristina Romero Martinez
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