Per l'expedient del departament gestor

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 10/02/2021, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
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PCG210100:

ASSUMPTE
Aprovació inicial de les Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat
econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de 2021
Número d'expedient N627/2021/000004

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Al llarg dels últims anys i com a conseqüència de la crisi econòmica, moltes famílies es troben en una situació de
màxima vulnerabilitat econòmica. La manca d’ingressos suficients mensuals per a fer front a les despeses derivades
del manteniment del seu habitatge habitual està provocant un increment constant del nombre de rebuts impagats,
desnonaments.
L’actual crisi econòmica, el nou sistema productiu i les consecutives reformes laborals, han generat un mercat laboral
que impulsa l'increment de les feines temporals en detriment de la contractació indefinida, ha provocat l’increment de
la pobresa i la manca d’ingressos estables o suficients de moltes famílies.
Com a conseqüència, cada cop més famílies tenen dificultats o directament no poden fer front a les despeses
derivades del manteniment de la seva llar (Impostos, subministraments, despeses imprevistes...).
Atès que cal implementar noves accions que tinguin com a objectiu atendre les necessitats de les famílies en situació
d’emergència social, com a conseqüència dels problemes derivats de la dificultat de mantenir el seu habitatge
habitual.
Atès que cada cop són més les persones i famílies que requereixen de l’ajuda o intervenció de les institucions
publiques per a fer front a les seves necessitat bàsiques diàries ( habitatge, manutenció, subministraments...) i que
cal que aquestes institucions actuïn amb la màxima diligència i aplicant criteris objectius que garanteixin la igualtat
d’oportunitats i l’equitat en la distribució dels recursos,
Atès que s'han redactat les bases que han de regular la sol·licitud i l'atorgament dels ajuts econòmics a persones
amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per
a l'exercici de 2021.
Vist l'informe tècnic emès pel Servei d'Igualtat i Cohesió Social de data 8 de febrer de 2021.
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Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 09/02/2021
Vist l'article 222 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 122 del Reglament d'obres, activitats i
serveis del ens locals, que preveuen que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts a ens, organismes, entitats
públiques o privades o particulars les activitats de les quals supleixen o complementen els serveis atribuïts a la
competència local o siguin d'interès local;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a la Junta de Govern Local per l'acord adoptat en la sessió de
Ple, que tingué lloc el dia 01/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest òrgan per part del Ple de
l'Ajuntament,
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ACORD
PRIMER: Aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament dels ajuts econòmics a persones amb escassa
capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l'exercici de
2021.
SEGON: Sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant el termini de 20 dies, mitjançant la publicació
en el BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
TERCER: Aprovar la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat
econòmica que estiguin gravades per l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici 2021.
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi serà des del 22 de març de 2021 fins al 9 d'abril de 2021.
QUART: Autoritzar la despesa per import de seixanta mil euros (60.000 euros), d'acord amb les bases reguladores.
CINQUÈ: Ordenar la publicació de la convocatòria pública la BOP.
Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
període d'informació pública.
L'import esmentat 60000,0 euros s'imputarà, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 202 15210 48902 Ajuts socials per a l'habitatge ,

PEU DE RECURS
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, s'hi pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
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Així mateix, s'hi pot interposar qualsevol altre si es considera oportú.
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Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 10/02/2021
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