La Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de maig de 2019, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Obertura de la convocatòria per a l’exercici 2019 dels Ajuts econòmics a persones amb
escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI).
I.- Antecedents de fet:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 1 de juny de 2017, va aprovar
inicialment les Bases Reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat
econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles, que no van ser objecte
d’al·legacions i per tant van esdevenir definitivament aprovades i publicades al BOPB de data 24
de juliol de 2017.
Segon.- L’actual situació econòmica general afecta a les capes socials més vulnerables de la
població, per la qual cosa s’estima convenient efectuar l’obertura de la convocatòria per a la
concessió d’ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades
per l’Impost sobre Béns Immobles.
II.- Fonaments de dret:
Primer.- La present convocatòria guarda l’oportuna concordança amb el Pla Estratègic de
Subvencions (Fitxa Annex, D8) establert per l’Ajuntament de Rubí per als exercicis 2019-2021, a
la vegada que existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2019 per a atendre
les despeses derivades del present expedient.
Efectivament, en el pressupost municipal figura la següent aplicació pressupostària:
Orgànica Programa
2U025

9320A

Econòmica

Descripció

48002

Subvenció ajuts IBI

Crèdits totals
consignats
110.000,00 EUR

A tal efecte, s’ha procedit a registrar en la comptabilitat el document comptable “A” per import de
108.000,00 € (operació prèvia 920190002111, aplicació pressupostària 2U025.9320A.48002) i el
document comptable “A” per import de 2.000,00 € (operació prèvia 920199000088), d’exercicis
futurs, aplicació pressupostària 2U025.9320A.48002).
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Segon.- Segons el que s’estableix en l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions, el contingut
de la convocatòria s’haurà de presentar el següent contingut:
a. Indicació de la disposició que estableixi, en el seu cas, les bases reguladores i del diari
oficial en que està publicada, excepte en atenció a l’especificitat de que aquestes
s’incloguin en la pròpia convocatòria.
b. Crèdits pressupostaris als que s’imputarà la subvenció i quantia total màxima de les
subvencions convocades dins dels crèdits disponibles, o en el seu defecte, quantia
estimada de les subvencions.
c. Objecte condicions i finalitat de la concessió de les subvencions.
d. Expressió de que la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència
competitiva.
e. Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditació.
f.
Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
g. Termini de presentació de les sol·licituds.
h. Termini de resolució i notificació.
i.
Documents i informacions que cal annexar a la petició.
j.
En el seu cas, possibilitat de reformulació de les sol·licituds de conformitat amb
l’article 27 de la LGS.
k. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, òrgan
davant del que s’ha d’interposar recurs d’alçada.
l.
Criteris de valoració de les sol·licituds.
m. Mitjans de notificació o publicació, d’acord amb la Llei de Procediment Administratiu.
Tercer.- La normativa aplicable a l’expedient ve constituïda fonamentalment per la següent:








Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Reial Decret 887/206, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals s‘aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals
Llei 12/2007,d’11 d’octubre, de Serveis Socials
Bases d’Execució del Pressupost
El Decret d’Alcaldia núm. 2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015 i del Decret d’Alcaldia núm. 2015002417,
de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost
de 2015, delega a favor de la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència per a
concedir subvencions.

Vista la proposta de la Directora de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea de Serveis
Centrals de data 9 de maig de 2019 i de l’informe tècnic de la mateixa data, que consten a
l’expedient.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13
de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.
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S’ACORDA:

Primer.- Aprovar l’obertura de la convocatòria per a l’atorgament dels Ajuts econòmics adreçats a
persones amb escassa capacitat econòmica regulat en les esmentades Bases, per import de
108.000,00 € (operació prèvia 920190002111, aplicació pressupostària 2U025.9320A.48002) i per
import de 2.000,00 € (operació prèvia 920199000088, d’exercicis futurs, aplicació pressupostària
2U025.9320A.48002).
Determinacions de l’expedient d’obertura de la convocatòria:
-

-

Crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les
subvencions convocades dins dels crèdits disponibles: 110.000,00 euros.
Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions: atorgament d’ajuts
econòmics a persones residents en el municipi de Rubí, amb escassa capacitat econòmica,
que estiguin gravades o bé estiguin obligades al pagament per repercussió legal de l’Impost
sobre béns immobles.
Concessió per concurrència.
Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditació: Base segona.
Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment: Base
sisena.
Termini de presentació de les sol·licituds: del 10 de juny al 31 de juliol de 2019 ambdós
inclosos.
Termini de resolució i notificació: 3 mesos.

La resta d’informació resta inclosa en les Bases Reguladores aprovades definitivament i
publicades al BOPB de data 24 de juliol de 2017.
Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal, al Taulell d’Anuncis i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal per al seu
compliment i efectes, i de forma específica, per al compliment del retiment d’informació a la Base
de Dades Nacional de Subvencions.
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L'alcaldessa

La secretària

Ana Maria Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA

23/05/2019 14:13:58

23/05/2019 13:42:03
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