Dimarts, 7 de març de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Arenys de Munt
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament, reunit en sessió de data 16-2-2017, va aprovar definitivament les bases reguladores per a
l'atorgament de subvencions de Benestar Social, en règim de concurrència competitiva, havent resolt les al·legacions
que es van presentar en el termini d'informació pública, i són les que es transcriuen íntegrament a continuació:
"BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE BENESTAR SOCIAL.
Primera.- Objecte.
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament de subvencions de Benestar Social, mitjançant dues línies de
subvenció:
I) Subvenció a persones amb dificultats econòmiques que reuneixin els requisits establerts en les presents bases.
II) Subvenció a persones que visquin en finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força major.
Segona.- Règim jurídic.
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement
revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent; tenen caràcter no devolutiu.
2. El procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència pública
competitiva.
3. La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis establerts en la normativa general reguladora de
les subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt i la restant normativa aplicable en matèria de subvencions.
4. A aquests efectes, d'acord amb l'article 13.2 de la Llei general de subvencions, atesa la naturalesa d'aquesta
subvenció, s'excepciona a les persones perceptores de l'obligació continguda a l'article 189.2 del Reial decret legislatiu
2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercera.- Condicions i requisits.
I) Subvencions per a persones amb dificultats econòmiques.
Podran sol·licitar la subvenció les persones que reuneixin els requisits següents:

b) Límit d'ingressos del conjunt de les persones empadronades amb la persona contribuent al mateix domicili:
Nombre de persones empadronades
1
2
3
4
5 o més

Llindar ingressos (bruts/any)
2* IPREM.
2,3*IPREM.
2,6*IPREM.
2,9*IPREM.
3,2*IPREM.

- En el cas que un o més membres de la família acrediti tenir un grau de discapacitat superior al 33 % s'aplicarà el tram
immediatament superior al previst en la present taula.
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a) Ser propietari/a i/o usufructuari/a de l'habitatge (ha de constar com a subjecte passiu de l'IBI), en la data de meritació
de la quota subvencionada.
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- En el cas que es tracti d'una família monoparental amb carnet acreditatiu s'aplicarà el tram immediatament superior al
previst en la present taula.
- Els valors es calcularan a partir de l'Indicador Públic de Rendes Múltiples IPREM).
c) Estar empadronat/da al municipi d'Arenys de Munt en la data de meritació de la quota subvencionada.
d) No ser titulars ni el sol·licitant ni els convivents de cap altra propietat que el propi habitatge i com a màxim una plaça
d'aparcament i un traster (independentment de si consten junts o separats en la referència del cadastre). Aquestes
propietats han d'estar situades dins el terme d'Arenys de Munt. Si el sol·licitant o algun dels convivents és titular
d'alguna altra propietat no podrà optar a la subvenció.
e) Que el nombre de vehicles de tracció mecànica de les persones empadronades al domicili sigui com a màxim de dos.
II) Subvenció per a persones que visquin en finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força
major:
Aquesta línia de subvenció només podrà ésser concedida a persones físiques en relació amb la finca que sigui el seu
habitatge habitual. La persona sol·licitant haurà d'haver abonat el rebut de l'IBI. En aquesta línia de subvenció no es
tindran en compte els ingressos del sol·licitant i els convivents.
Quarta.- Quantia de la subvenció.
I) Subvencions per a persones amb dificultats econòmiques:
1. L'import màxim de la subvenció serà el que marqui la convocatòria corresponent. L'import es disminuirà si el nombre
de sol·licituds presentades fa que se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta
subvenció. Donat el cas, s'establirà un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries d'aquesta
subvenció.
2. La subvenció tindrà en compte com a valor de referència l'IBI de l'habitatge i no el de l'aparcament ni el del traster en
propietat.
3. L'import subvencionat ha de ser superior a 6 EUR.
II) Subvenció per a persones que visquin en finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força
major:
1. L'import de la subvenció serà del 90% del rebut de l'IBI.
Cinquena.- Sol·licituds: documentació i termini.

2. Les sol·licituds per la línia I), amb instància normalitzada i la documentació requerida s'hauran de presentar en el
termini que marqui la convocatòria al registre general de l'Ajuntament o per qualsevol de les formes previstes en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Les sol·licituds per la línia II), amb instància normalitzada i la documentació requerida es poden presentar durant tot
l'any al registre general de l'Ajuntament o per qualsevol de les formes previstes en o per qualsevol de les formes
previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. A les sol·licituds caldrà adjuntar:
I) Subvencions per a persones amb dificultats econòmiques:
a) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament emplenada i signada per la
persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a tal efecte.
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1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s'ajustarà a allò que disposen aquestes bases.
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b) En cas d'una situació econòmica sobrevinguda posteriorment a la darrera declaració de l'IRPF, fotocòpia
acarada/compulsada de la documentació acreditativa dels ingressos dels tres últims mesos de totes les persones
empadronades a l'habitatge:
- En cas de persones que treballen per compte aliè: les tres darreres nòmines.
- En cas de persones que treballen per compte propi: última liquidació trimestral d'IRPF.
- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i naturalesa dels mateixos.
II) Subvenció per a persones que visquin en finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força
major o esfondrament:
a) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament emplenada i signada per la
persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a tal efecte.
b) Documentació acreditativa de la situació de força major que ha provocat que l'habitatge sigui inhabitable.
L'Ajuntament verificarà als registres administratius que pertoquin, propis o d'altres administracions, les dades cadastrals,
de vehicles, econòmiques i de padró declarades, així com del compliment de la resta de requisits que exigeixen les
presents bases per tenir dret a la subvenció.
A tals efectes amb la presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant i les persones que segons el padró municipal
convisquin amb ell, autoritzen l'Ajuntament a fer les actuacions, consultes i comprovacions que resultin necessàries
davant de l'Agència Tributària, la Seguretat Social, la Direcció General del Cadastre Immobiliari i la Direcció General de
Trànsit així com aquells organismes oficials corresponents als efectes de la citada comprovació.
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el complement o la rectificació
necessària en el termini de deu dies hàbils; s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i
implicarà l'arxiu de la sol·licitud.
La presentació d'una sol·licitud de subvenció comporta el coneixement i la plena acceptació d'aquestes bases.
Sisena.- Resolució de les sol·licituds.
1. La instrucció del procediment correspon als Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, que emetrà
l'informe tècnic pertinent.
2. La proposta de concessió de les subvencions l'elaborarà la Comissió Qualificadora, òrgan col·legiat constituït d'acord
amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, que estarà format per les
següents persones:
President/a:

Secretari/a:
• Treballador/a adscrit a la Regidoria de Benestar Social.
Vocals:
• Coordinador/a de serveis socials.
• Un representant de cada grup polític amb representació al consistori, així com dels regidors no adscrits (si és el cas).
Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s'elevarà la proposta a l'òrgan competent per resoldre per raó
de la quantia, d'acord amb el que estableixen les Bases d'execució del pressupost vigent.
2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.
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• Alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui.
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3. La resolució de l'atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
4. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud
d'atorgament de la subvenció.
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.
Setena.- Acceptació de la subvenció.
Si en el transcurs d'un mes des de la notificació de la resolució el beneficiari no ha manifestat la seva objecció, la
subvenció s'entendrà tàcitament acceptada sense reserves, així com les condicions imposades en la concessió.
Vuitena.- Incompatibilitats.
Les subvencions de la línia I) per a persones amb dificultats econòmiques són incompatibles amb qualsevol altra
subvenció atorgada pel mateix concepte, així com amb les bonificacions previstes a l'Ordenança Fiscal reguladora de
l'Impost sobre els Béns Immobles de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Novena.- Crèdit pressupostari.
Les aplicacions pressupostàries i els crèdits disponibles per a aquestes subvencions les assenyalarà la convocatòria
corresponent.
Es valorarà l'execució del pressupost de les subvencions de l'any en curs a la Comissió de Seguiment de la Crisi per tal
de proposar la dotació necessària per al pressupost del següent exercici.
Desena.- Pagament.
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents.
2. El pagament de la subvenció s'efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat bancària indicat
per la persona beneficiària, una vegada comprovat que s'ha efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció.
Onzena.- Vigència.
Aquestes bases tindran vigència a partir de l'endemà de la seva publicació.
Dotzena.- Règim sancionador.

2. L'Ajuntament d'Arenys de Munt iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada
indegudament de conformitat amb la legislació vigent.
Tretzena.- Publicitat.
Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la
seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web
municipal.
Catorzena.- Normativa aplicable.
En el no previst en aquestes bases s'estarà al que disposen els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS) i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que la
desenvolupa; el 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; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
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1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre sancions
administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei
general tributària.
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ens locals de Catalunya (ROAS); l'Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt; i les Bases
d'Execució del Pressupost General vigents en cada moment."
Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

CVE-Núm. de registre: 022017003437

Arenys de Munt, 23 de febrer de 2017
El secretari accidental, Gemma García Ramos

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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