CONCESSIÓ AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL A FAMÍLIA, EN EL MARC DE LES
BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS
SOCIALS AL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR PER L’ANY 2020
JGL 2020000019
Vistes les bases reguladores de la concessió d’ajuts socials de l’ajuntament de Vilobí
d’Onyar, aprovades pel Ple de data 2 d’abril de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de
la Província de Girona (BOPG) número 78 de 22 d’abril de 2020.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, en data 27 de maig de
2020 i publicada al BOPG núm. 119, de 22 de juny de 2020.
Vist l’informe social emès per la professional del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS)
de referència i la proposta del tècnic de l’Àrea de Serveis Socials, en què es concreta
que el present ajut és per atendre a menors en situació de risc i per cobrir necessitats
bàsiques, dos conceptes definits en el programa d’ajudes per urgència social que té la
finalitat de l’atenció de determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i
bàsiques de subsistència, en què es troben les persones que no disposen de recursos
econòmics suficients per afrontar-les, no estan en condicions d’aconseguir-los o
rebre’ls d’altres fonts, i per l’atenció de situacions d’exclusió social, preferentment
aquelles que pateixen menors en situació de risc.
Vist el punt 8.8 de les bases reguladores que estableixen que la Junta de Govern
resoldrà definitivament l’atorgament de les subvencions, es proposa a aquesta
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Concedir l’ajut d’urgència social -programa a) de les bases reguladores de la
concessió d’ajuts socials de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar 2020- a K.S., les dades de
la qual consten a l’expedient, per un import de 50 €/setmana durant un màxim 10
setmanes, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 5.231.48000.
Segon.- La subvenció es concedeix amb subjecció a les següents condicions i
compromisos que assumeix el beneficiari._
A) OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:
_
La subvenció es destinarà íntegrament a finançar la despesa i a cobrir les finalitats que
es determinen en l’informe dels serveis socials que consta a l’expedient.
_
B) CARÀCTER FINALISTA I COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS:
_
Atès el caràcter finalista de la subvenció, els fons corresponents no poden aplicar-se a
despeses d'una naturalesa i/o d'una finalitat distinta a la indicada a l'apartat primer.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres ens públics o privats,
si bé, en cap cas l'import dels fons rebuts podran superar el cost de la despesa
subvencionada.
_
C) OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI:
_
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La persona beneficiària ha de complir totes les obligacions establertes per l'Ajuntament
i aquelles que, com a beneficiària d'aquesta subvenció li siguin exigibles de conformitat
amb el que disposa la legislació vigent:
_
No estar incursa en cap de les prohibicions per a l'obtenció de la condició de
beneficiari que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions -LGS-, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica
3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat econòmica – financera dels Partits
Polítics. Atesa la naturalesa d’aquests ajuts i l’especificat del col·lectiu, per obtenir
la condició de beneficiari, no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Comunicar a l'Ajuntament, en el termini màxim d'un mes, l'obtenció d'altres
subvencions o ajudes finalistes que financin aquestes mateixes activitats.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment de l'activitat i de control
financer que puguin realitzar els corresponents Serveis Municipals.
D) ÒRGAN GESTOR:
_
Té la condició d'Òrgan Gestor d'aquesta subvenció els Serveis Socials, per la qual
cosa qualsevol tràmit relacionat amb la subvenció que es concedeix –seguiment,
justificació i comprovació- s'ha de realitzar a través de l'esmentat Òrgan Gestor.
_
E) TERMINI DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ:
_
El pagament de la present subvenció es realitzarà de la forma següent:
_
Es pagarà la subvenció carregant 50 euros setmanalment a una targeta a nom de la
persona beneficiària.
La beneficiària aportarà els tiquets i/o factures que justifiquin les compres setmanals
mitjançant correu electrònic a ajuntament@vilobidonyar.cat o bé deixar-los a la bústia
de l’Ajuntament.
_
F) REINTEGRAMENT:
_
S'haurà de reintegrar la subvenció si es donen les circumstàncies previstes al Títol II
(arts. 36 a 43) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-.
_
G) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:
_
En tot allò no previst a aquesta Resolució, s'aplicarà la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions -LGS-, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -RLGSTercer.- Informar a la beneficiària que, una vegada comunicada la concessió de
l’ajuda, si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin
d’aplicació.
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Quart.- Notificar aquest acord a la beneficiària de la subvenció i als serveis socials.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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