Acció social i Promoció Econòmica - Habitatge

Núm.Expedient: 2017 / 4398

DECRET D’ALCALDIA núm. 2018/540

Identificació de l’expedient
Títol

Antecedents

Marta Portella Nogué

1.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera, en sessió de data 14 de setembre de
2017, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
per pal·liar les despeses de contractació de les altes de subministraments per persones en risc
d’exclusió social titulars d’un contracte de lloguer gestionat i/o mediat per l’Oficina Local
d’Habitatge de Tordera, les quals van esdevenir definitives després del transcurs del període
d’informació pública sense que es presentessin al·legacions, suggeriments o reclamacions,
publicant-se el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’octubre
de 2017.
2.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera, en sessió de data 18 de desembre de
2017, va aprovar la convocatòria de subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les
altes de subministraments per persones en risc d’exclusió social titulars d’un contracte de lloguer
gestionat i/o mediat per l’OLH de Tordera, publicant-se l’extracte de la mateixa al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 20 de novembre de 2017.
3.- D’acord amb l’apartat 6è de la Convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds finalitzava
el dia 31 de gener de 2018.
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Signatura 1 de 2

03/05/2018 1r. Tinent d'alcalde

Signatura 2 de 2

03/05/2018 Secretària

Regidoria
Núm. Expedient
Codi Classificació
Assumpte

Subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les altes dels
subministraments per persones en risc d'exclusió social titulars d'un
contracte de lloguer social gestionat i/o mediat per l'OLH. (2017)
Acció social i Promoció Econòmica - Habitatge
2017 / 4398
2-2-3-3
Subvencions per pal•liar les despeses de contractació de les altes de
subministraments per persones en risc d’exclusió social titulars d’un
contracte de lloguer gestionat i/o mediat per l’OLH de Tordera –
Exercici 2017

1/5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
Url de validació
Metadades

5e508360101e40bca188bcb1a12cc4aa001

Ajuntament https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
de Tordera

Classificador:Altres Núm. Resolució: 2018/540 - Data Resolució: 11/04/2018

Núm.Expedient: 2017 / 4398

Acció social i Promoció Econòmica - Habitatge

03/05/2018 Secretària

4.- Durant el termini de presentació de sol·licituds, s’han presentat les següents:
Expedient

Registre d’Entrada

2018/388

Núm. 918, 24/01/2018

Persona sol·licitant
cognoms)
ADM

(nom

i Import
sol·licitat
369,26€

2018/387

Núm. 1050, 26/01/2018

ABZ

246,70€

2018/429

Núm. 1236, 30/01/2018

MLS

168,48€

5.- Per part de l’Àrea d’Habitatge s’ha emès Informe, d’acord amb el qual les sol·licituds
presentades reuneixen els requisits exigits a les Bases específiques reguladores i a la convocatòria,
així com s’aporta també la documentació requerida, efectuant la corresponent proposta de
resolució.
Fonaments de Dret

Marta Portella Nogué
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1.- La normativa aplicable està constituïda, essencialment, per la següent:
-

-

Josep Llorens Muñoz
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-

Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tordera.
Bases Específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per
pal·liar les despeses de contractació de les altes de subministraments per persones en risc
d’exclusió social titulars d’un contracte de lloguer gestionat i/o mediat per l’OLH de Tordera.
Convocatòria de subvencions a persones per pal·liar les despeses de contractació de les altes
de subministraments per persones en risc d’exclusió social titulars d’un contracte de lloguer
gestionat i/o mediat per l’OLH de Tordera.
Supletòriament, resta normativa aplicable en la matèria.

2.- D’acord amb la normativa anterior:
-

El termini de resolució serà de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització
del període de presentació de sol·licituds o de la formulació de la sol·licitud de forma
correcta, segons quin sigui el període de presentació de sol·licituds establert a la
convocatòria.

-

La manca de resolució i notificació dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

-

L’Alcalde, mitjançant Decret, serà l’òrgan competent per atorgar les subvencions regulades
per aquestes Bases. La resolució es notificarà en un termini màxim de 10 dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la seva adopció.
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Per això, i en ús de les atribucions que em són pròpies, en virtut de delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2016/1625, de data 22 de desembre de 2016,
RESOLC:

Marta Portella Nogué
03/05/2018 1r. Tinent d'alcalde
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03/05/2018 Secretària

Primer.- Aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria per a la concessió de
subvencions per pal·liar les despeses de contractació de les altes de subministraments per
persones en risc d’exclusió social titulars d’un contracte de lloguer gestionat i/o mediat per l’OLH
de Tordera, d’acord amb l’Informe de l’Àrea de l’Habitatge, a les següents persones beneficiàries,
pels conceptes i imports que es relacionen:
Expedient

Registre d’Entrada

2018/388

Núm. 918, 24/01/2018

Persona sol·licitant
cognoms)
ADM

2018/387

Núm. 1050, 26/01/2018

ABZ

246,70€

2018/429

Núm. 1236, 30/01/2018

MLS

168,48€

Josep Llorens Muñoz
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i Import
sol·licitat
369,26€

Segon.- Disposar la despesa corresponent a l’import total de les subvencions atorgades, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/0302/1521/480001/01- Subvenció contractació altes
subministraments per persones en risc d’exclusió social del Pressupost de l’exercici 2017.
Tercer.- Comunicar a les persones beneficiàries el següent:


Que tenen les següents obligacions:

-

Complir i mantenir les condicions determinants de l’atorgament de la subvenció, així com la
normativa en matèria de subvencions.
Comunicar les alteracions que suposin una modificació sobrevinguda de les circumstàncies
que haguessin justificat la recepció de la subvenció.
Comunicar les aportacions que hagi rebut la persona propietària pel mateix concepte, en un
termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva recepció.
Facilitar la comprovació i verificació del compliment de les condicions determinants de
l’atorgament de la subvenció i sotmetre’s a les mesures de control financer que s’escaiguin.



Que han de justificar la subvenció atorgada, com a màxim, a data 28 de febrer de 2018,
mitjançant la presentació d’instància de justificació, a la qual adjuntaran les factures i els
justificants de pagament –a nom de les persones beneficiàries- de les despeses objecte de la
subvenció.
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Que la subvenció es farà efectiva mitjançant un sol pagament, a través de transferència
bancària, al compte indicat a la sol·licitud, un cop justificada adequadament la despesa
subvencionable.


Que l’incompliment d’alguna de les condicions i requisits previstos a les Bases i/o a la
convocatòria, així com en els altres supòsits previstos amb caràcter general als articles 37 i
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 33 i següents
de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tordera, comportarà
l’obligació de reintegrar la subvenció rebuda, d’acord amb el procediment previst als
esmentats preceptes



Que estan sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que estableix la normativa
aplicable en matèria de subvencions.

Quart.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del principi de transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu Electrònica municipal, en els
termes previstos a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon
Govern de Catalunya.
Cinquè.- Enviar la informació relativa a les persones beneficiàries de les subvencions a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que disposen els articles 18 i 20 de la Llei
38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.
Sisè.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Josep Llorens Muñoz
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El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.


Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Setè.- Notificar la resolució presa a la persona interessada, en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la seva adopció, als efectes oportuns.

Signatura 2 de 2

Marta Portella Nogué
Josep Llorens Muñoz

Ho disposo
El 1r tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/1625)

En dóna fe
La secretària

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué

03/05/2018 1r. Tinent d'alcalde
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Tordera, 11 d'abril de 2018
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