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Assumpte : Bases convocatòria ajuts d'urgència social per a persones
afectades arran de la crisi sanitària i social causada per la Covid-19
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica de Serveis Socials en data 23 de febrer
de 2021, que seguidament es transcriu,
“Atès que en data 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va
declarar el coronavirus COVID-19, com a pandèmia internacional.
Atès que aquesta situació va causar la destrucció de llocs de treball i la suspensió
de contractes o reducció de jornades laborals a traves d’expedients de regulació
temporal d’ocupació provocant la reducció d’ingressos de moltes famílies.
Atès que l’article 39 de la Constitució espanyola de 1978 estableix que els poders
públics vetllaran per a la protecció social, econòmica i jurídica de la família.
Atès que l’article 84.2.m) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga als
governs locals competències pròpies en la matèria de la regulació i la prestació
dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència
primària.
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions («LGS»)
i la normativa concordant i de desenvolupament regulen el règim jurídic general
de les subvencions atorgades per les Administracions Públiques.
Atès que la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, les defineix en el seu art. 5.4 en els termes següents: «4. Les
prestacions econòmiques d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions
de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència».
Atès La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic, determina el règim jurídic propi d’aquest tipus de prestacions, de la
qual es destaca l’article 12, que defineix la «situació de necessitat» i l’article 30
regula les prestacions d’urgència social.
Atès L’article 17 lletra m) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,
atribueix expressament als serveis socials bàsics, entre d’altres, «gestionar
prestacions d’urgència social», en relació amb l’article 62.3 de la mateixa norma,
que determina que «el finançament de la infraestructura, dels locals, del material,
del manteniment del sistema d'informació, del suport administratiu i de les
prestacions econòmiques d'urgència social és a càrrec de l'ens local gestor de
l'àrea bàsica de serveis socials». Es destaca l’article 7 d’aquesta Llei que
relaciona les situacions amb necessitat d’atenció especial.
Vist l’article 1 de l’esborrany de les bases convocatòria d’ajuts d’urgència social
per a persones afectades arran de la crisi sanitària i social causada per la
COVID-19 «l’objecte d’aquestes bases és la regulació de les condicions per a
l’atorgament d’ajuts econòmics adreçats a persones i famílies que es trobin en
una situació de dificultat socioeconòmica per tal de pal·liar els efectes sobre
l’economia familiar, a conseqüència de la situació d’emergència sanitària i social
causada per la COVID 19.»
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Per tot això i en virtut de les facultats que ens atorga la normativa vigent,
s’informa FAVORABLEMENT a l’aprovació d’aquestes bases convocatòria.”
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Socials, de data 23 de febrer de 2021,
en la qual es proposa l’aprovació de les bases convocatòria d’ajuts d’urgència
social per a persones afectades arran de la crisi sanitària i social causada per la
Covid-19.
Vist l’informe emès per la Interventora municipal, de data 10 de març de 2021,
que es seguidament es transcriu,
“”
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FAVORABLE

Vista la proposta del Regidor de Serveis Socials en que es proposa l’aprovació
de les bases de la convocatòria dels ajuts d’urgència social per a persones
afectades arran de la crisis sanitària i social causada per la COVID-19.
Vista la proposta d’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria
d’ajuts d’urgència social per a persones afectades arran de la crisis sanitària i
social causada per la COVID-19, i de l’autorització de despesa corresponent, la
interventora habilitada de l’Ajuntament de Teià, de conformitat amb l’article 214
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, té a bé emetre el següent
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Vist l’informe de la tècnica de Serveis Socials de data 23 de febrer de 2021 en
que s’informa favorablement les bases de la convocatòria dels ajuts d’urgència
social per a persones afectades arran de la crisis sanitària i social causada per
la COVID-19.
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INFORME
PRIMER- La normativa aplicable a l’expedient ve definida per:
A) Des del punt de vista de la legalitat administrativa:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, articles 7, 21, 25, 26
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC),
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, articles 239 a 241.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de
la Llei general de subvencions.
- Reglament d’Obres, Serveis i Activitats dels Ens Locals (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, articles 118 a 129.
B) Des del punt de vista de la legalitat financera:
- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg.
2/2004, de 5 de març, articles 172 i ss.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, articles 53 i ss.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, articles 73 i
ss.
SEGON.- Sobre aquest expedient, s’han realitzat les següents comprovacions:
2.1.- Existència de crèdit adequat i suficient: Segons disposen els articles 167 i
172 TRLHL i els articles 24 i següents RD 500/1990, els crèdits pressupostaris
per a despeses només poden destinar-se a la finalitat específica per la qual han
estat autoritzats en el pressupost, finalitat que es determina per la classificació
per programes i la classificació econòmica per la qual es defineix la partida
pressupostària. Existeix crèdit adequat i suficient al qual imputar la despesa a
l’aplicació pressupostària 410 2310 4800001 d’ajudes assistencials.
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2.2.- Competència de l’òrgan: De conformitat amb allò establert a la legislació de
règim local aplicable i al règim de delegació de competències recollit a l’article
27.2 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Teià, resulta
competent per aprovar les bases específiques per l’atorgament de subvencions
en règim de concurrència competitiva la Junta de Govern Local.
2.3.- Executivitat dels recursos que financen la despesa.
2.4.- Consta la proposta de despesa corresponent pel Regidor responsable.
2.5.- Les situacions a finançar tenen per objecte l’interès social.
2.6.- Aprovació conjunta de les bases específiques i de la convocatòria de
concessió d’ajuts.
2.7.- La norma reguladora de les bases de concessió té el contingut mínim de
l’article 17.3 Llei General de Subvencions.
2.8.- La convocatòria reuneix el contingut mínim de l’article 23 Llei General de
Subvencions.
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Per tot això, i sense perjudici d’opinió millor fonamentada en dret, el present
expedient es fiscalitza en sentit FAVORABLE.

Es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent
ACORD
Primer- APROVAR les bases convocatòria d’ajuts d’urgència social per a
persones afectades arran de la crisi sanitària i social causada per la Covid-19.
Segon.- AUTORITZAR la despesa destinada als ajuts d’urgència social per a
persones afectades arran de la crisi sanitària i social causada per la Covid-19,
per un import total màxim de 50.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària
410.2310.4800001.
Tercer.- PUBLICAR al web municipal i al tauler d’anuncis aquest acord, així com
el contingut de les bases de la convocatòria d’ajuts d’urgència social per a
persones afectades arran de la crisi sanitària i social causada per la Covid-19.
Quart.- DONAR compte dels anteriors acords al Ple de l’Ajuntament de Teià en
la propera sessió ordinària que es convoqui.
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Teià, a data de signatura electrònica
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