INTRODUCCIO
La crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha ocasionat la declaració en tot el
territori nacional de l’estat d’alarma, així com la implantació de mesures de contenció
en els tots els àmbits de la nostra societat, econòmics, educatius, culturals i socials,
entre d’altres, que tenen per objectiu frenar la propagació del patogen i la seva
evolució cap a fases de més expansió. Les diferents administracions europees,
estatals i autonòmiques han adoptat mesures urgents extraordinàries de diversa
naturalesa per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Aquestes
mesures (prestacions d’atur, prestacions econòmiques mínimes, ajuts i microcrèdits
per autònoms, ajuts i microcrèdits al pagament del lloguer, ...) alleujaran la situació de
precarietat econòmica que es poden trobar moltes famílies, però tardaran alguns dies,
i fins i tot setmanes en poder-se fer efectives, el que provocarà que moltes famílies
necessitin de suport municipal per atendre les necessitats bàsiques durant aquests
dies de transició, i algunes d’elles, durant tota la crisi.
Les principals dificultats de moltes famílies que hagin vist reduïts dràsticament els
seus ingressos seran el pagament de les despeses de necessitats bàsiques:
alimentació, habitatge, subministraments, despeses sanitàries i de comunicacions.
D’aquestes necessitats, n’hi ha algunes com l’habitatge i subministraments que han
estat contemplades en algunes mesures supramunicipals que no permeten la seva
interrupció així com es prohibeix els desnonaments, encara que no condonen el deute.
Això fa, si més no, que el pagament d’aquestes despeses s’hagi de contemplar, però
no hi ha risc de perdre, a curt termini, la pèrdua de l’habitatge o el tall dels
subministraments bàsics. No així les necessitats d’aliments bàsics, comunicacions
(internet...) o despeses sanitàries, que si no hi ha ingressos familiars no es podran
satisfer.
Un altre aspecte a contemplar és que hi haurà un nombre de famílies que tindran els
seus membres en diferents situacions: en atur (amb i sense prestació), afectats per
un ERE o ERTO (que cobraran el 70% del seu sou, però sense data concreta de

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-10

BASES ESPECÍFIQUES i CONVOCATORIA PER A L’ATORGAMENT DE
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CONCURRÈNCIA DINS LA LINEA DE LINIA
DE SUPORT MUNICIPAL PER ATENDRE PERSONES EN SITUACIÓ D’ESPECIAL
VULNERABILITAT ECONÒMICA I SOCIAL DERIVADA DEL COVID-19
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“PRIMER.- Aprovar les bases específiques següent i la convocatòria per a
l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social sota concurrència, dins la
línea de suport municipal per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat
econòmica i social derivada del COVID-19:

Data 28-4-2020

Que el Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en sessió extraordinària i urgent de
25 d'abril de 2020, va aprovar, per unanimitat el següent acord:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

EDICTE
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Jsa/csm
Expt: SP 1405/20 General 1185/20
Ass.: Aprovació bases específiques i la convocatòria per a l’atorgament de prestacions
econòmiques d’urgència social del COVID-19.
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08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
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Finalment, i en el marc d’aquestes bases, s’han contemplat les Bases d’execució del
Pressupost 2020.
1.

OBJECTE

L’objecte de la bases és l’atorgament d’ajuts de caràcter econòmic amb caràcter
urgent a les persones que han estat afectades per a la implantació de mesures de
contenció destinades a frenar la propagació del COVID-19, fent ènfasi especial amb
totes aquelles persones que han vist reduïts considerablement els seus ingressos i
que no disposin dels recursos suficients per a fer front a les necessitats bàsiques.
Seran aportacions dineràries que s’atorgaran per a atendre situacions de urgència,
principalment d’habitatge i subministraments, s’atorguen en règim de concurrència per
la qual cosa estaran proveïdes d’un crèdit pressupostari limitat i s’ordenaran les
sol·licituds amb criteris de prelació de l’estat de necessitat.
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LLEI 7/1985, 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)
LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic (LPCS)
LLEI 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
DECRET 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials
2010-2011.
LLEI 39/2015, d‘1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques
LLEI 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (LGS)
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès (OGS)
REIAL DECRET 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
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Les bases dels ajuts socials urgents derivats del COVID-19 que es presenten es
fonamenten principalment en la següent normativa:

Data 28-4-2020

FONAMENTACIÓ JURÍDICA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per tant la línia a desenvolupar en aquest suport municipal per atendre persones en
situació d’especial vulnerabilitat econòmica i social, ja que no disposen de recursos
econòmics suficients i no estan en condicions d'aconseguir-los, es basa en
l’atorgament de prestacions socials de caràcter econòmic que venen regulades per la
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

A

cobrament a hores d’ara), i treballadors que basaven la seva economia domèstica en
els ingressos provinents d’economia submergida (com les treballadores de la llar o les
cuidadores de persones grans).

Seran beneficiaris dels ajuts les persones individuals majors de 18 anys i les que
formen part d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència (formada per la persona
beneficiària, el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat que convisquin en el mateix domicili),
que estigui

B

2. BENEFICIARIS
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3.

CONVOCATÒRIA

La convocatòria d’aquests ajuts s’aprovaran juntament amb aquestes bases, en
aplicació de l’article 23.2 a) de la LGS, atesa la urgència en l’atenció a les persones
que en poden ser beneficiàries, per no disposar de recursos econòmics suficients i no
estar en condicions d’aconseguir-los, que porta a la necessitat d’accelerar els tràmits
per a poder atendre aquestes necessitats de vulnerabilitat econòmica que l’actual
situació pot comportar.
L’esmentada convocatòria s’obrirà l’endemà de la publicació en el BOP que podrà ser
suspesa en el cas que es presentin al·legacions contra les Bases específiques, que
hauran de ser resoltes pel Ple municipal
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a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en
qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció
judicial o haver estat inhabilitats conforme la legislació concursal sense que hagi
conclòs el período d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, a causa d’haver estat declarats culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte celebrat amb l’administració.
d) Estar sotmesa la persona física, les persones administradores de les societats
mercantils o aquelles que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en
algun dels supòsits de la Llei 12/1995, de 11 de maig, d’Incompatibilitats dels
Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de
l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs
electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes
matèries.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de
subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvenciones segons aquest Reglament o la Llei General Tributària. En cap
cas podran obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions les
associacions sotmeses a les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de
l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'associació.
,

B

D’altra banda, quedaran exclosos les persones que es trobin en alguna de les
següents situacions:

A

empadronada a la Roca del Vallès i que es trobi en una situació que l’impedeix fer
front a les despeses essencials.
Una unitat familiar només podrà ser beneficiaria d’un únic ajut.
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Les sol·licituds de les prestacions econòmiques urgents derivades del COVID-19
s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Atès que
per la declaració de l’estat d’alarma, la seva presentació s’haurà de fer primordialment
pels mitjans telemàtics establerts per la Llei 39/2015 i també per correu administratiu.
Des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament es donarà suport telefònic a
la presentació telemàtica de la mateixa, trucant al telf. 93 842-20-16 o be enviant
correu electrònic a ajuntament@laroca.cat. En cas de impossibilitat manifesta de
presentació telemàtica, el personal de l’OAC donarà cita al sol.licitant per a poder-ho
fer de manera presencial.
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4. CONDICIONS I DOCUMENTACIO A APORTAR

A

Podran obrir-se successives convocatòries, mitjançant decret d’alcaldia, i hauran
d’establir, com a mínim el termini de presentació de sol·licituds i el crèdit disponible
per a la convocatòria.

-

-

Els perceptors estan obligats a comunicar a l’ajuntament que s’ha produït alguna
causa de modificació o extinció de l’ajut. L’ajuntament pot comprovar en qualsevol
moment les condicions que han donat peu a l’ajut. Igualment, amb la sol·licitud
d’aquests ajuts, el sol·licitant autoritza l’ús de les seves dades personals en tot allò
que sigui necessari per a la gestió dels ajuts
La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases per part de tots els
membres de la unitat familiar.
5. CRITERIS DE VALORACIO I BAREMACIO

Data 28-4-2020

-
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-

Imprès normalitzat a l’efecte d’aquesta convocatòria o, en cas d’impossibilitat
de disposar-ne, per part del sol.licitant, instància genèrica realitzant la
sol·licitud corresponent, identificant que es tracta d’ajuts COVID
Copia del DNI o NIE del sol·licitant (i de tots els majors de 16 anys de la unitat
de convivència)
Volant de convivència (expedit per l’ajuntament que el sol·licitant demanarà de
forma expressa)
Document on consti de forma clara l’IBAN (20 dígits), i el nom del beneficiari.
Declaració jurada, on s’especifiqui que la situació econòmica de la unitat
familiar s’ha vist disminuida a causa de la situació de l’estat d’alarma
provocada pel COVID-19. En la declaració jurada s’especificaran els ingressos
, per cadascun dels membres majors de 16 anys, de la unitat familiar obtinguts
durant els mesos de febrer, març, abril, i si escau, maig, així com també el
compromís de destinar la prestació a l’objecte per la qual es determini, a
justificar-la segons es determini i a aportar, en el termini de 3 mesos, la
documentació acreditativa de la pròpia declaració.
El rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge, així com els rebuts de
subministres pels quals el peticionari demana la prestació.
Extractes de tots els comptes bancaris de la unitat familiar dels darrers 3
mesos.
Si escau, certificats acreditatius del grau de dependència, monoparentalitat,
família nombrosa i/o certificat de discapacitat (on consti el % de discapacitat)

B

-
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La documentació obligatòria a presentar és:

La valoració econòmica es realitza ponderant la renda neta mensual disponible amb
l’índex IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), que és un índex
utilitzat com a referència per a la concessió d’ajuts, prestacions o subvencions i que
substitueix en aquesta funció al salari mínim interprofessional (SMI).. S’agafarà, per
la valoració econòmica, com a model, el quadre que es recull en el RDL 11/2020.

Composició unitat convivència

Renda neta mensual disponible màxima
mensual 2020 (IPREM)- 537,84€

Renda total mensual disponible
(3 IPREM)

1.613,52€

Amb un fill

(3,1 IPREM)

1.667,30€

Amb dos fills (3,2 IPREM)

1.721,10€

Amb tres fills (3,3 IPREM)

1.774,87€

Per cada fill/a més o persona major de 65 anys que formi part de la unitat familiar es
sumarà 0,1 més.
Es defineix la renta neta mensual disponible com els ingressos nets totals mensuals
que cobra una unitat familiar.
Per a la valoració de les sol·licituds s’ha seguit la ponderació que utilitza el model de la
Diputació de Barcelona, per aquets tipus d’ajuts
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Punts
6 punts
4 punts
2 punts

B

Taula A: Valoració econòmica segons el tram de renda neta
disponible
Ingressos inferiors al 33,3% dels ingressos màxims mensuals
Ingressos entre el 33,4 i el 66,6% dels ingressos màxims
mensuals
Ingressos entre el 66,7 i el 100% dels ingressos màxims
mensuals
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Per valorar cada sol·licitud, es tindrà en compte el patrimoni, els ingressos econòmics i
les condicions socials de la unitat familiar.
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Despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge fins un màxim de 700 euros
Despeses de subministres (aigua, llum, gas) i accés a internet, fins un màxim
de 200 euros
Alimentació i higiene fins un màxim de 100 euros per cada membre de la unitat
familiar i fins un màxim de 600 euros

Data 28-4-2020

S’estableix un únic ajut fins un màxim de 1500 euros que es poden destinar a
despeses de:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sol·licituds que reuneixen les condicions exigides per la convocatòria, un cop
valorades, es baremaran segons la situació de necessitat. Les prestacions s'atorguen
d'acord amb aquesta baremació i fins que s'exhaureixi el crèdit pressupostari
disponible.

A

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat

Així, s’atorgarà un ajut econòmic d’urgència social d’acord amb aquesta puntuació:
8 punts o més
6-7 punts
4-5 punts
2-3 punts
Menys de 2 punts

100% de l’ajut
80%
50%
25%
0%

6. TERMINIS DE PRESENTACIO DE LES SOL·LICITUDS, RESOLUCIO,
NOTIFICACIO I L’ORGAN COMPETENT PER RESOLDRE. RECURSOS
PROCEDENTS
El termini de presentació de sol·licituds començarà a l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el BOP i finalitzarà un mes després. Per resolució d’alcaldia aquest
termini pot modificar-se en funció de l’evolució de la crisi.
D’altra banda, i atès que l’article 10.2 OGS també parla d’un termini de vint dies
d’exposició pública de les bases., i atesa la tramitació simultània d’aprovació de les
bases i de la convocatòria dels ajuts, aquest termini de vint dies serà el període en el
qual es poden presentar al·legacions contra les bases, les quals hauran de ser
resoltes. Aquest període d’exposició no impedeixi que es presentin sol·licituds
simultàniament. Cas de ser presentades al·legacions, es provocarà la suspensió de la
tramitació de les sol·licitud mentre que aquestes no siguin resoltes.
La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació
extraordinària provocada per la declaració de l’estat d’alarma i apart de realitzar la
corresponent notificació, s’informarà de la mateixa resolució a les famílies de la forma
més ràpida possible, via telefònica o per correu electrònic.
Una comissió qualificadora formada per la regidora de Benestar i Familia, el regidor
d’inserció laboral, la tècnica superior de l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones, i la
coordinadora de l’equip bàsic d’atenció social primàries elevarà a l’alcaldia informeproposta d’atorgament dels diferents ajuts, aplicant els criteris de baremació aprovats
en aquestes bases, el qual resoldrà sobre l’atorgament.
La revisió dels ajuts de la convocatòria correspon a l’alcalde i, prèvia comunicació a la
part interessada, podrà efectuar-se d’ofici, mitjançant l’emissió d’un informe per part de
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1 punt
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2 punts

Data 28-4-2020

Puntuació màxima
2 punts
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Taula B: Situació personal / familiar
Família monoparental
Famílies amb membres amb discapacitat reconeguda
igual o superior al 33% i/o membre/s amb grau de
dependència reconegut
Famílies nombroses

B

Restaran exclosos de rebre prestació econòmica les sol·licituds que, en la Taula A no
obtinguin una puntuació mínima de 2 punts.

A
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Per a justificar cal atendre l’article 26 de l’ordenança general de subvencions i serà
necessari presentar rebuts, factures, tiquets o factures simplificades de les despeses,
on consti el NIF del proveidor per import igual o superior al valor de la prestacio, amb
els límits per concepte que s’estableixen en aquestes bases.
També caldrà presentar la documentació acreditativa de la declaració jurada (per cada
membre major de 16 anys):
- Nomines dels mesos de febrer-març-abril o maig (si escau) o la darrera
declaració trimestral de IRPF (autònoms)
- Certificat de trobar-se en situació d’atur o ERTE
- Certificat de la pensió
- Conveni regulador on consti la pensió d’aliments o pensió compensatòria
- ...
Els perceptors estan obligats a comunicar a l’ajuntament que s’ha produït alguna
causa de modificació o extinció de l’ajut. De la mateixa manera, l’ajuntament pot
comprovar en qualsevol moment les condicions que han donat peu a l’ajut.
En tot cas, es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de l’ajut en el
supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en
l’ODS
No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant la part beneficiaria no es
trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la seguretat
Social o sigui deutora per resolució de procedència de reintegrament. En aquest
sentit, i de conformitat amb el que s'estableix en l’ODS, l'Ajuntament de la Roca del
Valles comprovarà de forma directa el compliment de les obligacions en aquestes
matèries.”
El sol·licitant autoritza a l’Ajuntament a demanar dades de caràcter personal ,
necessàries per a la gestió dels expedients, a l'administració tributària, a les entitats
gestores de la Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes fiscals i de
control de les prestacions.
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El destí de la despesa d’aquests ajuts ha de justificar-se no més tard de 3 mesos
d’haver-la rebut. També es necessari haver-se justificat si es vol accedir a altres ajuts
o subvencions de l’Ajuntament.

Data 28-4-2020

Per abonar aquests ajuts, que són, per llei inembargables, es realitzarà per
transferència bancària, al compte corrent que el sol·licitant indiqui en la seva
sol·licitud.
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El pagament de l’ajut es realitzarà de forma anticipada, es a dir, abans de presentar la
seva justificació.

B

7. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ

A

la comissió qualificadora. La revisió d’ofici s’efectuarà quan es tingui coneixement de
circumstàncies susceptibles de modificar el dret als ajuts de la convocatòria, de les
condicions que determinen el seu reconeixement i fixació de la quantia.
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9. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Amb la presentació de la instància de sol·licitud dels ajuts de la convocatòria a
l’Ajuntament, la part interessada dona el seu consentiment al tractament de les dades
de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la
tramitació del corresponent expedient, d’acord amb la normativa vigent. Les dades de
caràcter personal seran tractades segons normativa vigent aplicable, i seguint les
directrius i indicacions del delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès.
10. CRÈDITS MÀXIMS:
Les ajudes aprovades a l’empara d’aquesta convocatòria s’atendran amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 14 231 48013- Donacions extraordinàries per situacions
d’emergencia fins un màxim de 83.000 euros.
11. INCOMPATIBILITATS
Cal posar de manifest que les prestacions d'urgència social són compatibles amb les
altres prestacions de la mateixa naturalesa (article 30.5 de la Llei 13/2006). No
obstant, no s’admetrà la concurrència de subvencions rebudes per altres
administracions pel mateix concepte i mateix període pel qual s’hagi atorgat la
prestació municipal.
12. REGIM FISCAL APLICABLE i PUBLICITAT
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Procedirà al reintegrament de les prestacions, mitjançant resolució d’Alcaldia i prèvia
audiència a la persona interessada, per alguna de las causes previstes en
l’Ordenança General de Subvencions Municipals i en la Llei 38/2003, General de
subvencions, i entre d’altres, quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes,
de les obligacions adquirides amb l’acceptació de l’ajut, quan hagi transcorregut el
termini de tres mesos des de l’atorgament de l’ajut, sense que l’ingrés hagi pogut ferse efectiu per causes imputables a la part interessada, quan s’utilitzi la prestació per
finalitat diferent a aquella per a la qual fou concedida o quan se sigui beneficiari
simultàniament d’una altra prestació amb la mateixa finalitat, es a dir que tingui la
mateixa naturalesa i atengui les mateixes necessitats, sense que tal circumstància
hagi estat comunicada a l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Una sol·licitud es considerarà desestimada, si en el termini de 1 mes no s’ha emes
resolució de la sol·licitud. El silenci administratiu serà negatiu.

B

Una sol·licitud pot ser denegada si concorren alguna de les circumstàncies previstes
en l’Ordenança General de Subvencions Municipal i en la Llei 38/2003, General de
Subvencions, entre elles el no acompliment de requisits, el falsejament o ocultació de
qualsevol de les dades declarades o l’esgotament del crèdit de la convocatòria.

A

8. DENEGACIÓ, DESESTIMACIÓ O REINTEGRAMENT

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat

QUART.- Aprovar la següent despesa:
Aplicació pressupostària: 14 231 48013 – Donacions extraordinàries per situacions
d’emergència. Exercici: 2020. Import: 83.000,00 euros.
CINQUÈ.- Supeditar l’atorgament d’ajuts d’urgència social derivats del Covid-19, per
atendre situacions d’urgència social que no necessitaran d’un acompanyament
personalitzat, per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, fins
que la modificació pressupostària número 2020/02, en la modalitat de crèdits
extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions
pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre aplicacions
pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes
de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, hagi adquirit fermesa.
SISÈ.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) l’aprovació,
per part de l’òrgan competent, de la proposta de l’aprovació de les bases i la
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts d’urgència social derivats del Covid-19, per
atendre situacions d’urgència social que no necessitaran d’un acompanyament
personalitzat, per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per
donar compliment als preceptes regulats a l’Ordre EHA/875/2007, de 29 de març, per
la qual es determina el contingut i les especificacions tècniques de la informació a
subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), regulada en el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
SETÈ.- Comunicar que el procediment de la proposta de l’aprovació de les bases i la
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts d’urgència social derivats del Covid-19, per
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TERCER.- Obrir la convocatòria a aquests ajuts, des de l’endemà de la publicació de
les bases específiques al BOPB i fins a un mes després de l’esmentada publicació.
L’esmentada convocatòria podrà ser suspesa en el cas que es presentin al·legacions
contra les Bases específiques, que hauran de ser resoltes pel Ple municipal

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SEGON.- Publicar l’aprovació d’aquestes bases i de la convocatòria que regiran
l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social sota concurrència, dins la
línea de suport municipal per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat
econòmica i social derivada del COVID-19, en el Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’edictes de la corporació i al web municipal per a la seva informació pública
durant el termini de 20 dies. Aquestes Bases s’entendran definitivament aprovades, de
forma automàtica i sense necessitat de nou Acord, en cas que no es presenti cap
al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública.

B

Pel que fa a la publicitat, les bases i la convocatòria seran publicades al BOPB, així
com l’anunci de la convocatòria també es plibicarà en la pàgina web municipal en el
sentit que determina l’article 10.3 OGS.

https://bop.diba.cat

A

Aquests ajuts es consideren inembargables en ser prestacions considerades
d’urgència. Tanmateix, es comunicarà a la Base Nacional de Subvenciones la
concessió de les mateixes.

La Roca del Vallès, a 27 d’abril de 2020.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-4-2020

CVE 2020010605

L'Alcalde
Albert Gil Gutierrez

https://bop.diba.cat

VUITÈ.- Notificar aquest acord a l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de La Roca i
a la Intervenció municipal.”
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atendre situacions d’urgència social que no necessitaran d’un acompanyament
personalitzat, per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
s’haurà d’ajustar al procediment regulat a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, així com el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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