PROPOSTA DE LA REGIDORIA SERVEIS SOCIALS, INFANCIA I ADOLESCÈNCIA
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’APROVACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS SUBJECTES AL
REGLAMENT PER A LA PRESTACIÓ D'AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER
SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (2021
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2021/00000401T)
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament
de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així
com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens
Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, aprovada
inicialment per acord del Ple de data 23 de febrer i elevada a definitiva per no
presentar-se al·legacions i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona corresponent al dia 9 de maig de 2017.
L’article 12.2 d’aquesta Ordenança estableix que la concurrència competitiva és
la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst
a l’article 22 de la LGS.
L’article 20 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, reconeix com
a prestacions del sistema públic de serveis socials les actuacions, les
intervencions tècniques, els programes, els mitjans i les ajudes econòmiques i
tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les
finalitats que estableix l'article 3 i que són les d'assegurar el dret de les
persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida, mitjançant la
cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials,
en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.
El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s 'aprova la Cartera de serveis
socials, descriu les prestacions econòmiques que tenen per finalitat atendre
situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara
l'alimentació, el vestit i l'allotjament i es financen amb càrrec als pressupostos
de les entitats locals, d'acord amb les competències que tenen en l'àmbit dels
serveis socials bàsics, segons la legislació aplicable.
Vist l’informe de la Directora de Serveis Socials de data 27 de gener de 2021
en que s’informa favorablement de l’aprovació d’aquesta convocatòria per la
Junta de Govern Local i s’estableixen els requisits que hauran de regir en la
mateixa.
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Vist el Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, aprovat el 26 de novembre de
2015, i publicat al BOPB a 9 de desembre de 2015.
L’article 13.1 de l’Ordenança General de Subvencions, estableix que
prèviament a la convocatòria s'hauran aprovat i publicat les corresponents
Bases Reguladores Especifiques i que la convocatòria detallarà els elements
essencials per les quals es regeix el procediment de concessió de la subvenció.
L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
150.000,00€ (cent cinquanta mil euros) amb càrrec a les diverses aplicacions
pressupostàries definides a la convocatòria i els seus corresponents annexes
del pressupost de l’exercici 2021.
El contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2 de
la LGS, així com a allò previst a l’article 14.4 de l’Ordenança General de
Subvencions.
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 14.3 d’aquesta ordenança i
a l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent extracte i text
d’aquest convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de
sol·licituds, enviant-los a la base de Dades Nacional de Subvencions, així com
les dades estructurades, per tal de donar compliment al procediment establert a
l’article 20.8 de la LGS.
L’adopció d’aquest acord, segons les facultats previstes a l’art. 21.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és competència
d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per
aquesta Alcaldia mitjançant el Decret núm. 2019/1398 de data 27 de juny de
2019.
Atès tot l’exposat anteriorment, es PROPOSA a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la
concessió d’ajuts subjectes al reglament per a la prestació d’ajuts econòmics
de caràcter social de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per l’exercici
2021, amb el següent text íntegre:
“CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS SUBJECTES AL REGLAMENT PER A
LA PRESTACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE
SANTA PERPETUA DE MOGODA 2021”
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1.- Marc legal
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El marc legal pel qual es regeixen aquestes subvencions es concreta en:
- Les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data
22 de desembre de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en
data 30 de desembre de 2020
- L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, aprovada inicialment per acord del Ple
de data 23 de febrer i elevada a definitiva per no presentar-se al·legacions i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona corresponent al dia 9 de maig de 2017.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a
129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a
norma bàsica.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
- Reglament per a la prestació d’Ajuts econòmics de caràcter social de l’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda aprovat en Ple de l’Ajuntament en data 24 de setembre de 2015 i publicat
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 9 de desembre de 2015.
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades pel
Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de 2021 serà de 150.000,00
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3400/2312- 48003 Acció Social - Ajuts d’urgència
social (BDNS) del pressupost 2021.
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
L'objecte de la present convocatòria és l’atorgament de prestacions econòmiques per cobrir
despeses essencials i pal·liar necessitats bàsiques a la població del municipi de Santa
Perpètua de Mogoda, recollides a l’Article 4 del Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics
de caràcter social de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
S'entén per despeses essencials d'una persona, d'una unitat familiar o d'una unitat de
convivència, les pròpies de la manutenció, les derivades de l'ús de la llar, les que faciliten la
comunicació i el transport bàsics, i també totes les que són imprescindibles per a viure
dignament tal com s’estableix a l’Article 13 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de
caràcter econòmic.
Els tipus d’ajuts d’urgència social són:
-suport al pagament de rebuts de subministres bàsics de l’habitatge habitual
-ajuts per la prevenció i manteniment de la salut
-ajudes pel transport públic
-ajudes per a necessitats bàsiques de subsistència
-altres ajudes per a l’atenció de situacions de necessitats bàsiques
4.- Procediment de concessió
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El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
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5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
Podrà ser beneficiària dels ajuts qualsevol unitat de convivència que es trobi en una situació de
dificultat socioeconòmica i per a la qual els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir
o evitar l'empitjorament de la situació.
Es determina un perfil d'aquells ciutadans que tindran un accés prioritari en base a situacions
de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte, es defensen drets jurídics absolutament
fonamentals com són, per exemple, la presència d'infants en famílies i unitats de convivència
subjectes de la prestació, en compliment de l'art. 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials
de caràcter econòmic.
Les persones sol·licitants de les prestacions han de complir els següents requisits:
1. Ser majors de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver
iniciat el tràmit legal d'emancipació.
2. Estar empadronades en el terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda amb una
antiguitat mínima continuada d'un any a excepció feta del que disposa l'art. 6 del
Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de l’Ajuntament de
Sta Perpètua de Mogoda. Les absències del municipi majors a 90 dies, trencaran el
còmput d'antiguitat continuada.
3. No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que
puguin cobrir la necessitat sorgida.
4. Complir els requisits socials i econòmics per a l’atorgament d’acord amb l’article 10 del
Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de l’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda.
Amb caràcter general, l'atorgament de l'ajut resta condicionat a l'acceptació de la persona
usuària de l'obligació de seguir un pla de treball individual i familiar.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
La presentació de sol·licituds, donada la naturalesa de les prestacions d’urgència social, serà
oberta durant la vigència de la convocatòria, fins a 1 de desembre de 2021.
Les sol·licituds presentades durant els mesos d’octubre, novembre i desembre podran
ser ateses a la propera convocatòria de 2022. Així mateix, a la present convocatòria es
podran atendre sol·licituds presentades durant els mesos de setembre, octubre,
novembre i desembre de 2020 si s’escau.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació d’instància, que
serà signada per l’interessat/da o pel seu representant legal.
Donada la situació actual de crisi sanitària i d’estat d’alarma i la incertesa de la seva durada, la
tramitació de la sol·licitud de subvenció per a l’any 2021 seran de forma preferentment telemàtica
a través d’aquests enllaços:
www.seu.staperpetua.cat
Presencial: Sempre i quan les circumstàncies derivades de la declaració de l’estat d’alarma ho
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permetin hi haurà servei d’atenció personalitzat, mitjançant servei de CITA PRÈVIA a serveis
socials pel següent correu electrònic: serveissocials@staperpetua.cat
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Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a l’apartat 8 de la present
convocatòria, s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament o per qualsevol mitjà recollit a
l’article 16 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú i de les
Administracions Públiques (Llei 39/2015 LPACAP en endavant).
La presentació de la sol·licitud d’ajut pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes
que la regulen.
L’obtenció d’aquesta subvenció, com qualsevol altre ajut o prestació de caràcter públic, està
subjecte a tributació d’acord amb la normativa reguladora de tributs de l’Estat.
7.- Justificació
Com a justificació de les subvencions de la present convocatòria caldrà presentar factures i
rebuts acreditant que l’import de la subvenció ha estat destinat a l’objecte de l’ajut. Caldrà
presentar factures i rebuts corresponents a cada sol·licitud, de màxim tres mesos anteriors a la
data de registre de la instància.
Les factures i rebuts seran de l’any en curs, però donat que la present convocatòria accepta
instancies de sol·licituds d’ajuts dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del
2020, es podran acceptar factures i rebuts emesos durant l’any 2020, de màxim els tres mesos
anteriors a la data de registre de la instància.
Tal com recull l’article 23, al punt 23.2, del Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de
caràcter social de l’Ajuntament de Sta. Perpetua de Mogoda, davant de determinades
situacions extremes, que hauran de quedar perfectament definides i motivades en el
corresponent expedient, no es requerirà la justificació de la despesa a la persona perceptora de
l’ajuda pels mitjans determinats amb caràcter general, sinó mitjançant qualsevol altre mitjà
admissible en dret amb caràcter previ a la concessió. Serà possible realitzar la justificació
mitjançant l’informe corresponent de l’EBASP.
8.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
La documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud és la establerta a l’article 11 del
Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de l’Ajuntament de santa
Perpètua de Mogoda.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l'expedient del sol·licitant o de la unitat
de convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d'ofici a altres serveis municipals o a altres
administracions, segons el que disposa l'article 53.1, lletra d de la Llei 39/2015 LPACAP.
9.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que
si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
10.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
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L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Regidoria de Serveis Socials, Infància i
Adolescència de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
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11.- Resolució i notificació
El procediment s’efectuarà d’acord amb allò establert als articles 15, 16, 17 i 18 i 24 del
Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de l’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda.
Un cop s'hagi emès resolució favorable a l'atorgament, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per al
seu pagament segons l’article 20 del Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de
caràcter social de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
12.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.
13.- Mitjans de notificació o publicació
L’Ajuntament, donarà a conèixer la present Convocatòria comunicant-la a la Base de Dades
Nacional de Subvencions la qual traslladarà al diari oficial corresponent (BOPB) l’extracte de la
mateixa, i en farà publicitat a través del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS),
a la Seu Electrònica de l’Ajuntament i en d’altres mitjans que assegurin els principis de
publicitat i transparència.
L’entrada en vigor de la convocatòria serà a partir del dia següent al de la publicació de
l’extracte de la mateixa.
Es garanteix la total confidencialitat en relació a les sol·licituds efectuades en aquest àmbit a
l’Ajuntament, que seran utilitzades estrictament per a les finalitats per a les quals han estat
facilitades i dins del marc establert pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades(RGPD).
No es realitzarà cap tipus de publicació de la concessió d’ajudes de forma singular, però sí que
està permesa la publicació d’estadístiques amb dades genèriques i per conceptes.”

Segon: AUTORITZAR la despesa per import de 150.000,00 € (cent cinquanta mil
euros) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3400/2312- 48003 Acció Social - Ajuts
d’urgència social (BDNS) del pressupost 2021.

Tercer: ENVIAR a la base de Dades Nacional de Subvencions les dades
estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria, de
conformitat amb allò que estableixen els articles 14.3 de l’Ordenança General
de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 20.8 de la Llei General de
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Subvencions, així com al Tauler d’anuncis i en qualsevol altre lloc establert per
llei i/o que permeti la seva difusió.
Quart: Traslladar aquests acords a Serveis Econòmics, als efectes escaients.
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Santa Perpètua de Mogoda, 27 de gener de 2021

Ana Bajo Correa
Regidora de Serveis Socials, Infància i Adolescència

Signat electrònicament per
Ana Maria Bajo Correa
Regidora
Santa Perpètua de Mogoda 27 de gener del 2021
27/01/2021
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