CONCESSIÓ AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL A DIFERENTS FAMÍLIES DEL
MUNICIPI PER NECESSITATS BÀSIQUES DE LA LLAR I/O MANTENIMENT DE
L’HABITATGE HABITUAL, 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 2020000021
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.
Vistos els informes socials emesos 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 els ajuts per necessitats bàsiques de la llar i/o per carència o
insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o el manteniment de l’habitatge
habitual, reuneixen 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 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, programa a) de les bases reguladores de
la concessió d’ajuts socials de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar 2020, per a atendre
necessitats bàsiques de la llar i/o per carència o insuficiència de recursos econòmics
per a l’accés o el manteniment de l’habitatge habitual, segons el detall següent i que
consta a l’expedient:
Nom i
cognoms
C.C.G.
I.T.R.
J.V.M.A.
K.S.
M.V.F.
Y.F.

Descripció dels ajuts
Llum: 421,30
Aigua: 54,76
Exempció de les taxes municipals d’escombraries
Per la contractació subministraments bàsics de
l’habitatge: 500€
Lloguer habitatge mes de desembre: 400€
Cobrir els deutes de dos mesos de lloguer: 1026€
Deute de dos mesos de lloguer: 400€
Total dels ajuts

Import
ajut
476,06 €
155,63 €
500,00 €
400,00 €
1.026,00 €
400,00 €
2.957,69 €
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Segon.- Aprovar la despesa de 2.957,69 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 5.231.48000 del pressupost municipal i ordenar el pagament de l’ajut
concedit.
Tercer.- Fer constar als beneficiaris que caldrà que justifiquin el pagament dels
imports subvencionats.
Quart.- Informar als beneficiaris 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord als beneficiaris de la subvenció i als serveis socials.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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