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Número de registre 5115

AJUNTAMENT D’ALCOLETGE

Convocatòria per a l’obtenció d’ajuts per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social
derivada del Covid 19

BDNS (Identif.): 519322

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/519322)

Codi BDNS 519322

Decret d’Alcaldia

Convocatòria per a la concessió de subvencions Covid 19 (1)

A l’empara de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID 19 i les dificultats que, aquest fet,
ha  provocat  a  famílies,  autònoms i  pimes,  l’Ajuntament  d’Alcoletge,  va  promoure  uns  ajuts  per  tal  de
contribuir a pal·liar aquesta situació.

Per aquest motiu, el ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2020, va
aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts municipals que, entre d’altres, s’indiquen:

Bases reguladores d’ajuts  per  a les persones i  famílies en situació de vulnerabilitat  econòmica i  social
derivada del Covid 19.

Aquestes bases s’han exposat al públic per mitjà d’edicte per mitjà d’edictes publicats en el tauler d’anuncis
de  la  Corporació (eTauler)  i  en  el  BOP  de  Lleida  núm.  129,  de  7  de  juliol,  no  havent-se  presentat
reclamacions ni al·legacions contra les mateixes, per la qual cosa han resultat definitivament aprovades,
havent-se de publicar el seu text íntegre en el BOP de Lleida de 6 d’agost de 2020.

A l’empara d’aquests antecedents i tenint en compte allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General  de Subvencions,  així com el  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals així com el contingut de les bases aprovades, pel present.

Disposo:

Primer. Obrir la convocatòria per a l’obtenció d’ajuts per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica i social derivada del COVID 19, d’acord amb les bases reguladores aprovades, i en els termes
següents:

Bases reguladores: Bases reguladores d’ajuts per a les persones i  famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica i social derivada del Covid 19. BOP Lleida núm. 151 de 6 d’agost de 2020.

Objecte i finalitat: Atorgament d’ajuts econòmics de caràcter urgent i extraordinaris per atendre necessitats
peremptòries a les persones que han reduït considerablement els seus ingressos i no disposin de recursos
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per atendre les necessitats bàsiques com a conseqüència de la crisi provocada per la declaració de l’Estat
d’Alarma, arran de la pandèmia del Covid 19.

Despeses subvencionables:
Despeses de lloguer o despeses d’hipoteca de l’habitatge.

Despeses d’allotjament alternatiu temporal, puntual i urgent.

Despeses de subministraments bàsics (aigua, llum, gas).

Despeses d’alimentació bàsica i higiene.

Despeses farmacèutiques o mèdiques, amb prescripció facultativa.

Despeses  per  persones  amb discapacitats  i/o  dependència  i/o  dificultats  sensorials  (ulleres,  audiòfons,
productes ortopèdics, etc.), amb prescripció facultativa.

Despeses d’adquisició o reparació d’electrodomèstics de primera necessitat.

Altres conceptes que tinguin consideració de necessaris o indispensables per la situació personal o familiar
del sol·licitant.

Beneficiaris: Persones físiques majors de 18 anys, empadronades i residents a Alcoletge, amb anterioritat al
14 de març de 2020 i que segueixin empadronades a la data de petició de l’ajut i que es trobin:

En situació d’atur, en data igual o posterior a 14/03/2020

En situació d’erto, tramitat d’acord amb els arts. 22 i següents del RD 8/2020 de 17 de març

Que compleixin la resta de les condicions descrites en la base 2a de les bases reguladores d’aquests ajuts.

Dotació econòmica, partida pressupostària i determinació d’ajuts:

Dotació: 20.000 euros.

Partida pressupostària: 480.01.231. Pressupost general municipal 2020.

Import individual dels ajuts: Entre 200 i 400 euros en funció de la puntuació obtinguda a l’empara de la
bases 5 (f) de les bases reguladores.

Els ajuts s’atorgaran en funció de la dotació pressupostària i fins que s’exhaureixin els recursos disponibles
a la partida habilitada, tenint en compte l’ordre de prelació de les sol·licituds i el compliment dels requisits i
puntuació obtinguda per cada sol·licitant, d’acord amb les bases aprovades.

L’import de l’ajut atorgat, en tot cas, haurà de ser igual o inferior a la despesa justificada.

Termini de presentació de de les sol·licituds:
Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i fins el dia
30 de setembre de 2020 o fins que s’esgoti la dotació pressupostària prevista per aquests ajuts.

Documentació a aportar: La descrita a la base 6, de les bases reguladores d’aquests ajuts. En particular:
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Instància segons model normalitzat.

Declaració responsable segons model normalitzat.

Còpia DNI o NIE del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar o unitat de convivència.

Còpia del llibre de família.

Acreditació de les condicions de beneficiari del sol·licitant (base 2. 1. c).

Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar o unitat de convivència
en què s’integri el sol·licitant (base 6.b.6)

Altra documentació acreditativa dels criteris de ponderació de les bases (base 6.7)

Documentació acreditativa de les despeses realitzades per les quals es demana l’ajut o pressupost estimat
de despeses (base 6.b.8)

Identificació i acreditació de la titularitat del compte bancari per a l’abonament de l’ajut.

Criteris de valoració de les sol·licituds: Els definits a la base 5 de les bases reguladores.

Les resolucions d’atorgament dels ajuts es duran a terme, tanmateix, atenent a la data de presentació de les
peticions,  el  compliment  dels  requisits  exigits  a  les  bases  i  fins  que  s’esgoti  l  partida  pressupostària
habilitada per atendre aquesta línia d’ajuts.

Òrgan competent: La resolució dels expedients es farà per acord de l’Alcalde-President de la Corporació,
previ informe-proposta de la comissió avaluadora descrita en la base 7.

Termini de resolució i notificació: 30 dies hàbils de de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que, en
aquest termini, no s’hagi dictat resolució expressa s’entendrà desestimada la petició. L’acord que resolgui
aquesta petició posarà fi a la via administrativa.

Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, en els termes de l’art. 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques i, també, als peticionaris la sol·licitud
dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data en què
s’adopti l’acord.

Justificació de la despesa subvencionada: En els termes previstos a la bases 7.11 de les bases reguladores.

Regim de recursos:
La resolució per  la qual  s’aprova aquesta convocatòria,  posa fi  a la via administrativa.  Contra aquesta
resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida,  en el  termini  de 2 mesos a comptar des del  dia següent al  de la seva notificació o publicació.
Alternativament i, de forma potestativa, s’hi podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes al de la seva notificació o publicació.

L’acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.

Publicitat:
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Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació (eTauler) així com en el BOP de
Lleida; a través de la BDNS; a més de qualsevol altre mitjà de publicitat local que la Corporació estimi
convenient.
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