CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN MATÈRIA D’AJUTS
D’URGÈNCIA SOCIAL, ANY 2021
1. Règim específic de la convocatòria: les bases reguladores de la concessió d'aquests
ajuts estan contingudes en l'Ordenança específica per a la concessió de
subvencions en matèria de Ajuts d'urgència social, aprovada inicialment en data 11
de juny de 2020 i definitivament en data 16 de juliol de 2020. Va entrar en vigor en
data 30 de juliol de 2020 amb la seva publicació al BOPT.
2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputen els ajuts: aplicació pressupostària 2312
480.02 del pressupost de l’any 2021.
3. Quantia total màxima dels ajuts: 7.000,00 euros.
4. Quantia individual dels ajuts:
Prestacions econòmiques: l’import màxim del total d’ajuts dels quals es podrà
beneficiar cada persona, família o unitat de convivència no podrà superar
conjuntament els 300€/any. Només en situacions d’extrema vulnerabilitat i greu risc
social, degudament justificades pels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials, es podran
concedir ajuts en una quantia superior.
Targetes moneder: l’import màxim total, pel qual es pot beneficiar cada persona,
família o unitat de convivència, no podrà superar els 840€/any. Només en situacions
d’extrema vulnerabilitat i greu risc social, degudament justificades pels tècnics de
l’Àrea de Serveis Socials, es podran concedir ajuts en una quantia superior.
5. L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió dels ajuts, els requisits per
sol·licitar-los i la documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud, les obligacions
dels beneficiaris, així com els criteris de valoració consten a les bases reguladores
d’aquestes ajuts.
6. Règim de concessió: el procediment per a la concessió d'aquests ajuts és en règim
de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades.
7. Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Àrea de Serveis Socials.
8. Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Local.
9. Termini de presentació de sol·licituds: per la naturalesa dels ajuts, no estan
sotmesos a un termini concret de sol·licitud, es pot presentar en qualsevol moment
de l’enguany, des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona i fins al 31 de desembre 2021.
10. Forma de presentació de sol·licituds: presencialment en el Registre General de
l’Ajuntament
en
horari
d’atenció
al
públic
o
electrònicament
a
l’adreça https://www.seu-e.cat/web/banyeresdelpenedes.
11. Termini de resolució i notificació: una vegada valorada la documentació, i previ
informe dels serveis socials bàsics, es realitzarà proposta de resolució per part de
l’Àrea de Serveis Socials, que serà elevada a la Junta de Govern Local, òrgan
competent per a la seva resolució. La resolució serà notificada al sol·licitant en el

termini de 10 dies des de l’acord de concessió, d’acord amb l’article 40 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administració comú de les Administracions
Públiques.
12. Crèdit pressupostari: al pressupost de l’exercici vigent existeix un crèdit
pressupostari de 7.000,00 euros per finançar les actuacions objecte d’aquestes
bases. Aquest import serà el límit per a la tramitació i la concessió dels ajuts de
referència.
13. Justificació dels ajuts: acreditació de què efectivament concorre la situació establerta
per ser beneficiari de l’ajut en el moment de la sol·licitud. Quan el pagament es faci
directament al sol·licitant, aquest haurà de retre factura o tiquet de la despesa
realitzada que ha estat subvencionada en el termini màxim de 2 mesos des de la
notificació de l’atorgament.
14. Règim general aplicable: Llei 13/2006, de Prestacions Socials de Caràcter
Econòmic; Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic i Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
15. Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
16. Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà
de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la notificació, davant l’òrgan competent per resoldre
(Junta de Govern Local).

