CONCESSIÓ AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL DE JOGUINES DE REIS, 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 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 l’ajut per a la campanya de joguines de Reis promoguda per aquest ajuntament,
per tal de garantir el dret dels infants en situació de vulnerabilitat al joc, reuneix els
requisits per incloure’s dins els ajuts de situacions urgents contemplats en el programa
d’ajudes d’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 que hi ha 26 nens/es en edat d’1 a 12 anys pertanyents a les famílies en situació
de precarietat econòmica que accedeixen al banc dels aliments de Vilobí d’Onyar, que
sense la concessió d’aquest ajut poden quedar afectats a l’accés al joc educatiu, molt
important en el seu desenvolupament vital.
Vist el punt 8.8 de les bases reguladores que estableix que la Junta de Govern
resoldrà l’atorgament de les subvencions, es proposa a aquesta l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Concedir els ajuts d’urgència social (en espècie), dins el programa a) de les
bases reguladores de la concessió d’ajuts socials de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar
2020, a les famílies de 26 infants en edat d’1 a 12 anys que accedeixen al banc dels
aliments de Vilobí d’Onyar i que consten en llistat annex a aquest acord, per un import
de 40 € en regals per a cada infant.
Segon.- Disposar la despesa de 1.040 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
5.231.48000 del pressupost municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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