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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que per Resolució d’Alcaldia 483/20, de data 21 d’abril de 2020, es va aprovar 
la instrucció sobre l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social 
derivades del Covid-19.

Vista la sol·licitud 4941/20 i 6025/20 de data 16 de juny i 17 de juliol de 2020, 
presentada per la Sra. M Luisa Roldan Gonzalez amb DNI 53080878Y.

Atès que a la comptabilitat municipal, figura un assentament comptable, en la 
modalitat de Retenció de Crèdits (RC), en l’aplicació pressupostària codificada amb 
el número 14 231 48013 INSTRUCCIO PROGRAMA AJUTS D'URGENCIA SOCIAL 
DERIVATS DEL COVID-19 del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, amb número d’operació 
220200003103, de data 22 d’abril de 2020, d’import total 10.000,00 euros, per tal de 
garantir les obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació 
l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social derivades del Covid-19, 
aprovats per Resolució d’Alcaldia 483/20, de data 21 d’abril de 2020

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el 
règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques.

Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la 
citada Llei. 

Vist l’informe de la tècnica de serveis socials de data 13 de juliol de 2020

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia,

RESOL

PRIMER.- DESESTIMAR atorgar a la Sra. M Luisa Roldan Gonzalez amb DNI 
53080878Y ajut de prestacions econòmiques d’urgència social derivades del Covid-
19, per superar el barem econòmic establert. 

SEGON.- TRASLLADAR còpia de l’acord a l’interessat.

TERCER- TRASLLADAR còpia de l’acord que adopti l’òrgan competent, a l’Àrea de 
Serveis i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.
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