ANUNCI
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A

La Junta de de Govern Local de data 29 de Març de 2022, va aprovar la convocatòria
i les bases reguladores per a la concessió d’ajuts directes a les persones refugiades i
acollides a Sant Quirze del Vallès procedents d’Ucraïna, d’acord amb el redactat
següent:

Pàg. 1-7

“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DIRECTES A LES
PERSONES REFUGIADES I ACOLLIDES A SANT QUIRZE DEL VALLÈS
PROCEDENTS D’UCRAÏNA

1- OBJECTE
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L’objecte d’aquestes bases és fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’ajuts
directes extraordinaris destinats a atendre les necessitats bàsiques de les persones i
unitats familiars refugiades, acollides i empadronades a Sant Quirze del Vallès procedents
d’Ucraïna.
2- PERSONES BENEFICIÀRIES

Data 31-3-2022

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts qualsevol persona física o unitat familiar refugiada i
acollida a Sant Quirze del Vallès procedent d’Ucraïna, que es trobi en situació d’especial
necessitat social i/o emergència per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social
i estigui empadronada a Sant Quirze del Vallès.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La concessió d’aquests ajuts estarà sotmesa al compliment dels requisits establerts a les
següents bases.
3- TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació s'iniciarà a l'endemà de la publicació al BOPB i finalitzarà el
darrer dia hàbil del mes de desembre de l’any de la convocatòria
La sol·licitud es podrà presentar:
En línia: Mitjançant registre electrònic a través de la pàgina web municipal
www.santquirzevalles.cat a l’apartat de tràmits on es trobarà tota la informació i models i
documentació exigida a la base 4.

B

Presencialment: Mitjançant model normalitzat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sense
perjudici d’allò que preveu l’article 16.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre el
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de les normes que regeixen aquesta
convocatòria i els preceptes de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.
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4- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

NIE i/o passaport.

-

Declaració responsable dels ingressos dels que disposa la unitat familiar o en el
seu defecte sobre la impossibilitat d’accedir als seus recursos econòmics dipositats
al país d’origen.

https://bop.diba.cat

-

A

Les persones sol·licitants hauran d’aportar documentació original referida a tots
els membres de la unitat familiar:

5- RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ
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Pàg. 2-7

Un cop revisada la documentació presentada, en cas que sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà a la persona sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del
dia següent a la comunicació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s’entendrà per desistit de la seva
sol·licitud.
6- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindrà en compte els següents criteris:
Podran ser /beneficiàries les persones que reuneixin els requisits següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 31-3-2022

- Ser major d’edat.
- Estar empadronat/da a Sant Quirze del Vallès.
- Tenir la consideració de persones en situació de pobresa extrema segons el
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, aprovat l’11 de maig de 2021 i modificat el 30 de
setembre del 2021, d’acord amb la declaració responsable presentada.

Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions o ingressos amb la mateixa
finalitat.

7- IMPORT INDIVIDUALITZAT DE LES SUBVENCIONS

La quantia de l’ajut serà per un màxim de 3 mesos, amb possibilitat de pròrroga per un
període de la mateixa durada, sempre i quan els sol·licitants estiguin en situació de
pobresa extrema.
Els imports mensuals per família seran els següents:
2 membres
300 €

3 membres
330 €

4 membres o més
360 €

B

1 membre
270 €

6/9

La quantia màxima anual de les prestacions no podran superar el que estableix l’article 9.1
i 9.2 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.

A

En el cas de qualsevol canvi en la situació socioeconòmica de les beneficiàries, aquest
haurà de ser comunicat a l’Ajuntament, que procedirà a la revisió del compliment dels
criteris d’atorgament i seguiment dels ajuts.

https://bop.diba.cat

Paral·lelament es farà un seguiment per part de l’Ajuntament de la situació d’aquestes
persones i famílies, i en funció de com evolucioni la seva situació s’aniran ajustant les
ajudes.

8- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Pàg. 3-7

La quantia dels ajuts a atorgar prevista en aquestes bases anirà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1100/2314/4801000 Ajuda humanitària a persones refugiades del
pressupost de despeses del Servei de Cooperació vigent de l’Ajuntament de Sant Quirze.
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En el cas d’exhauriment de la quantia màxima de l’aplicació pressupostària, l’Ajuntament
assumeix el compromís d’ampliar el crèdit en la quantitat necessària per a que tothom que
compleixi els requisits per accedir a l’ajuda, no se’n vegi privat per aquesta circumstància.
9- ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ
les

Data 31-3-2022

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de
subvencions previstes en els presents ajuts serà el Servei de Cooperació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Donada la urgència extrema de la situació, el Servei de Cooperació procedirà a la
valoració de les sol·licituds i emissió dels informes corresponents a mesura que es vagin
rebent les sol·licituds, amb la proposta de distribució dels ajuts, que s’elevarà a la Junta de
Govern Local per la seva aprovació
Si l’òrgan instructor ho considera necessari, pot citar la persona sol·licitant per clarificar
aspectes de la situació sociofamiliar i/o econòmica de la unitat familiar.

10- TERMINI DE RESOLUCIÓ, DE NOTIFICACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS
El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos a partir de la data de
finalització del termini de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense
que s’hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La notificació es realitzarà pel mitjà que consti a la sol·licitud de l’ajut, sense perjudici
d’allò que preveu l’article 41 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu
comú de les Administracions Públiques.

B

S’entendrà que les persones beneficiàries accepten tàcitament l’ajut atorgat, així com les
condicions imposades en la concessió, si en el termini de 5 dies naturals des de la
notificació de l’acord no manifesten expressament les seves objeccions.
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Contra l’acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Potestativament, es pot
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

A

11- PAGAMENT DE L’AJUT ATORGAT

https://bop.diba.cat

El pagament de l’ajut es farà efectiu cada mes de forma directa i per avançat, a través de
xec bancari, transferència bancària o targeta moneder, sempre i quan el beneficiari/ària
no tingui cap document justificatiu pendent d’entregar del mes anterior.
12- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
Les persones beneficiàries dels ajuts tenen les següents obligacions:

Pàg. 4-7

Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de l’ajut.
Justificar els serveis i/o actuacions objecte de l’ajut.
Comunicar qualsevol canvi en la situació que li ha donat dret a l’ajut.
Facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès, per tal d’acreditar el compliment de les obligacions del beneficiari de
conformitat amb allò que preveu l’article 12 de l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
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-

13- DESPESES SUBVENCIONABLES

-

-

-

Data 31-3-2022
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i roba i calçat:
· Alimentació i necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil, higiene,
roba i calçat.
Habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix, en cas de
cessions temporals d’habitatge de qualsevol administració:
· Subministraments bàsics.
· Quotes d’habitatge.
· Allotjament temporal, puntual i urgent.
· Condicionament bàsic de l’habitatge.
Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària
· Tractaments terapèutics.
· Odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis.
· Ajudes tècniques complementàries, amb prescripció.
· Medicaments, amb prescripció.
· Desplaçaments.
Suport a la formació i a la integració sociolaboral:
· Prestacions per promoure la integració sociolaborals.
· Desplaçaments.
· Adquisició de material.
· Inclusió digital.
Altres situacions de vulnerabilitat
· Situacions d’urgent i greu necessitat no ateses en els epígrafs anteriors.

B

-
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14- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIONS DELS AJUTS
La justificació dels ajuts atorgats serà mensual i es farà efectiva dins dels primers 5 dies
del mes següent a la recepció dels ajuts a través del Registre General de la Corporació.

https://bop.diba.cat

A

Excepcionalment, i de forma motivada, es podrà ampliar el termini per justificar els ajuts
concedits, sempre que la pròrroga no superi la meitat del termini inicial.
De conformitat amb la Llei de 38/2003 general de Subvencions, les famílies beneficiàries
de l’ajut l’hauran de justificar convenientment, amb la presentació de factures o mitjançant
altres documents de valor probatori equivalent, les despeses subvencionables.
15- DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ
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Pàg. 5-7

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin insuficients, incorrectes o
incomplerts, es comunicarà a la persona beneficiària la necessitat d’esmenar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a l’inici de
l’expedient de revocació o a la reducció de l’ajut segons correspongui, amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
16- REVOCACIÓ DE L’AJUT I REINTEGRAMENT DELS AJUTS ATORGATS

Data 31-3-2022

L’administració pot revocar totalment o parcialment l’ajut concedit en els casos i en la
forma prevista en l’article 42 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, i exigir el reintegrament de les quantitats percebudes, de
conformitat amb allò que estableix l’article 44 de la mateixa ordenança.
17- RÈGIM JURÍDIC

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En tot allò no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació l’Ordenança general
de subvencions publicada al BOP de 27 de febrer de 2018, la Llei 38/2003 general de
subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006 de 21 juliol,
i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al
procediment per a la concessió de subvencions públiques.
18- VIGÈNCIA

B

Les presents bases reguladores seran vigents a partir de la seva aprovació i publicació al
BOP, a la BNDS i al tauler d’anuncis municipal i fins que la Corporació no decideixi la seva
revocació o modificació.
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Immigració i refugi
4/2022/IMM

19- TRACTAMENT DE DADES

·

·

https://bop.diba.cat
Pàg. 6-7

·

CVE 202210053225

·

Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits
administratius derivats dels ajuts directes a les persones refugiades i
acollides a Sant Quirze del Vallès procedents d'Ucraïna. Les dades
públiques d’ajudes i subvencions es publicaran a l’apartat web de referència
o Portal Municipal de la Transparència.
Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en
tractaments del compliment d’interès o exercici de poders públics.
Destinataris: òrgan administratiu competent. No es contemplen
transferències internacionals i es poden comunicar dades als interessats en
el procediment o ens autoritzats per llei.
Conservació: l’establert legalment o mentre existeixi la finalitat del
tractament. Quan no siguin necessàries se suprimiran aplicant les mesures
de seguretat adequades, amb especial atenció a les dades protegides.
Drets: es pot accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les dades, així
com retirar el consentiment, en qualsevol moment davant de l'Ajuntament
(Plaça de la Vila, 1, 08192) o per registre electrònic al web municipal:
www.santquirzevalles.cat

Data 31-3-2022

·

A

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades
i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà seguint els criteris
següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, així com amb la normativa estatal
aplicable en matèria de protecció de dades (Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals). La
informació addicional i detallada de la Política de Privacitat la podeu consultar a
l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals.”

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà des de l’endemà de la
publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província fins el
30 de desembre de 2022.
Aquestes bases i la convocatòria es sotmetran a informació pública per un
període de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació a fi i
efecte de presentació d’al·legacions.

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 14163145000534700577 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.

B

L’aprovació de la convocatòria i el termini per a la presentació de sol·licituds
restaran suspesos en el cas que es presentin al·legacions a l’aprovació de les

8

bases i fins que recaigui resolució sobre aquestes. En cas que no es presenti
cap al·legació, aquest acord esdevindrà definitiu sense ulterior acord.

CVE 202210053225
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A

L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos.
Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha
dictat l'acte, si exerceix una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la
competència, si qui el dicta l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat
a Dret.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 31-3-2022

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 30/03/2022 a les 11:06:52
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