Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
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Jsa/csm
Exp. S.P. 1405/20 General 1185/20
Ass: Aprovació atorgament Programa Ajuts Concurrència COVID-19
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Atès que Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent de 25 d'abril de
2020, va aprovar, per unanimitat, es va aprovar les bases específiques següent i la
convocatòria per a l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social sota
concurrència, dins la línia de suport municipal per atendre persones en situació
d’especial vulnerabilitat econòmica i social derivada del COVID-19.
Vistes les següent sol·licituds:
Núm.
Exp.
absis
1600/20
1654/20
1790/20

Sol·licitant

NIF

Concepte

SONIA
DIAZ 47708837Y
NAVARRO
OUMOLOUD
Y1309781Z
SIHAM
BEATRIZ
49888901S
BEJARANO
SALVATIERRA

LLOGUER
LLOGUER
I
SUBMINISTRAMENTS
LLOGUER
I
SUBMINISTRAMENTS

Atès que a la comptabilitat municipal, figura un assentament comptable, en la
modalitat de Retenció de Crèdits (RC), en l’aplicació pressupostària codificada amb
el número 14 231 48013- Donacions extraordinàries per situacions d’emergencia
del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès per a l’any 2020, amb número d’operació 220200004488, de data 19 de
juny de 2020, d’import total 31.005,90 euros, per tal de garantir les obligacions que
signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del Vallès impulsar l’aprovació que es
proposa, en relació a la proposta d’aprovació l’atorgament de prestacions
econòmiques d’urgència social sota concurrència, dins la línia de suport municipal
per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat econòmica i social
derivada del COVID-19, aprovats Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i
urgent de 25 d'abril de 2020.
Un cop reunida la comissió qualificadora formada per la regidora de Benestar i
Família, el regidor d’inserció laboral, la tècnica superior de l’Àrea de Servei i Atenció
a les Persones, i la coordinadora de l’equip bàsic d’atenció social i primària qui
excusa la seva assistència, de l’ajuntament de la Roca del Vallès, en data 2 de juny
de 2020.
Vistos els informes emesos de la tècnica superior de l’Àrea de Servei i Atenció a les
Persones sobre els expedients d’absis de sol·licitud d’ajuts de concurrència, segons
les sol·licituds amb registres d’entrada números 3276/20, 4247/20 i 3831/20, i
d’acord amb les bases d’ajuts de concurrència derivats de la situació d’estat
d’alarma arran del COVID-19.
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Atès que s’han valorat els ingressos de la unitat familiar corresponents al mes
d’abril, donat que és el darrer mes vençut que consta en les declaracions
responsables dels sol·licitants.
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el
règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions
públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la
citada Llei.
Vista l’acta de la comissió qualificadora de data 13 de juny de 2020
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia,
RESOL
PRIMER.- APROVAR atorgar els ajuts de concurrència dins la línia de suport
municipal per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat econòmica i
social derivada del COVID-19, en concepte d’alimentació/higiene, lloguer/hipoteca i
subministraments/comunicacions, que es relacionen a continuació:
Núm.
Exp.
absis
1600/20
1654/20
1790/20

Sol·licitant

NIF

SONIA
DIAZ 47708837Y
NAVARRO
OUMOLOUD
Y1309781Z
SIHAM
BEATRIZ
49888901S
BEJARANO
SALVATIERRA

Concepte
LLOGUER
LLOGUER
I
SUBMINISTRAMENTS
LLOGUER
I
SUBMINISTRAMENTS

Import
a
abonar
460
EUROS
610
EUROS
511.74
EUROS

IBAN
ES65 2100 4968
6121 0031 7841
ES75 2100 0592
9101 0104 7607
ES95 2100 0316
1601 0079 2443

SEGON.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 1.581,74 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària amb número de codificació número 14 231
48013- Donacions extraordinàries per situacions d’emergencia, amb crèdits
suficients per tal de garantir les obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La
Roca del Vallès impulsar l’aprovació que es proposa.
TERCER.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura un assentament
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació
220200004488, de data 19 de juny de 2020, d’import total 31.005,90 euros, en
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 14 231 48013- Donacions
extraordinàries per situacions d’emergencia, del Pressupost de despeses del
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per tal
de garantir les obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del Vallès
impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació de
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l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social sota concurrència, dins
la línia de suport municipal per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat
econòmica i social derivada del COVID-19, aprovats Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària i urgent de 25 d'abril de 2020.
QUART.- RECONÈIXER l’obligació, d’import total de 1.581,74 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària amb número de codificació número 14 231 48013Donacions extraordinàries per situacions d’emergencia, amb crèdits suficients per
tal de garantir les obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del
Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació de
l’atorgament de prestacions econòmiques sota concurrència, dins la línia de suport
municipal per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat econòmica i
social derivada del COVID-19, aprovats Ple de l’Ajuntament, en sessió
extraordinària i urgent de 25 d'abril de 2020.
CINQUÈ.- ORDENAR el pagament immediat de la despesa, d’import total de
1.581,74 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària amb número de codificació
número 14 231 48013- Donacions extraordinàries per situacions d’emergencia, amb
crèdits suficients per tal de garantir les obligacions que signifiquen per a
l’Ajuntament de La Roca del Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació
a la proposta d’aprovació de l’atorgament de prestacions econòmiques sota
concurrència, dins la línia de suport municipal per atendre persones en situació
d’especial vulnerabilitat econòmica i social derivada del COVID-19, aprovats Ple de
l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent de 25 d'abril de 2020.
SISÈ.- SUPEDITAR el pagament a les disponibilitat de la Tresoreria municipal de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
SETÈ.- ADVERTIR de les obligacions en què concorren els beneficiaris, tot derivat
de les disposicions regulades a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, en relació a la proposta d’aprovació dels ajuts de prestacions
econòmiques sota concurrència, dins la línia de suport municipal per atendre
persones en situació d’especial vulnerabilitat econòmica i social derivada del
COVID-19, aprovats Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent de 25
d'abril de 2020, per un import total de 31.005,90 euros.
VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord al beneficiari de l’ajut i recordar-li que han
de justificar el destí de la despesa d’aquests ajuts no més tard de 3 mesos d’haverla rebut. Per a justificar cal atendre l’article 26 de l’ordenança general de
subvencions i serà necessari presentar rebuts, factures, tiquets o factures
simplificades de les despeses, on consti el NIF del proveïdor per import igual o
superior al valor de la prestació, amb els límits per concepte que s’estableixen en les
bases de la convocatòria.
NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord que adopti l’òrgan competent, a l’Àrea de
Serveis i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes
escaients.
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DESÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord que adopti l’òrgan competent, a la
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als efectes escaients.
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