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Jsa/csm
Expt: SP 1405/20 General 1185/20
Ass: 3ª. convocatòria ajuts COVID-19 concurrència
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Atès que en data 25 d’abril de 2020, el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària
i urgent de va aprovar, per unanimitat, les bases específiques 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.
Atès que també es va acordar la publicació de 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.
At’es que de la mateixa manera, es va acordar 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.
Atès que la publicació de les bases i de la convocatòria es va realitzar el dia 28
d’abril de 2020, que han transcorregut 20 dies des de la seva publicació, i que no
s’ha presentat cap al.legació ni reclamació durant el termini d’informació publica,
segons l’acord de ple, aquestes bases s’entenen aprovades definitivament, de
forma automàtica i sense necessitat de nou Acord.
Atès La primera convocatòria es va obrir el dia 29 d’abril de 2020, i va ser vigent
fins a un mes despres de l’esmentada publicació, per la qual cosa el dia 29 de maig
va finalitzar el seu termini.
Atès que la segona convocatòria es va aprovar per Resolució d’Alcaldia 720/20, de
9 de juny de 2020, publicada en el BOP de data 12 de juny de 2020 i es va obrir el
dia 13 de juny de 2020, i va ser vigent fins el 30 de juliol de 2020.
Atès que en aquests moments la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 segueix
existint, i que els efectes negatius de la implantació de mesures de contenció en
tots els àmbits adoptades per les diferents administracions estatals i autonòmiques
sobre la economia de les families segueixen causant una gran vulnerabilitat
econòmica en moltes d’elles.
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Atès que les mesures adoptades per altres administracions no han arribat encara a
fer-se efectives i per tant, moltes families continuen necessitan del suport municipal
per atendre les necessitats bàsiques durant aquests dies de transició, i algunes
d’elles, durant tota la crisi.
Atès que l’article 3 de les bases reguladores especifica que “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”.
Atès que no s’ha exhaurit la partida destinada a aquestes ajudes d’emergència
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 18 de
novembre de 2020.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en l’ús de les seves atribucions,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar obrir una nova 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, d’acord amb les bases reguladores específiques aprovades
pel ple extraordinari del 25 d’abril de 2020.
SEGON.- Publicar l’aprovació d’aquesta 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.
TERCER.- El termini de presentació de sol.licituds començarà l’endemà de la
publicació en el BOPB i finalitzarà al cap de dos mesos o quan s’exhaurexi el crèdit
disponible
QUART.- 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 31.000 euros
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a l’Area de Serveis i Atenció a les Persones i a
la Regidoria de Serveis Socials.
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