Divendres, 10 de febrer de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Viladecans
ANUNCI d'exposició pública
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Viladecans, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2017,
ha adoptat entre d'altres, l'acord següent:
PRIMER.- APROVAR les bases específiques per sol·licitar i atorgar ajudes a les famílies monoparentals propietàries del
seu habitatge habitual, durant l'any 2017.
SEGON.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les bases específiques per sol·licitar i atorgar ajudes
a les famílies monoparentals propietàries del seu habitatge habitual, durant l'any 2017.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l'Àrea de Serveis Generals (Intervenció General, Departament de Gestió
Econòmica, Oficina d'Assessorament Jurídica i Innovació, Oficina del Pressupost i Ingressos i a Viladecans Informació),
pel seu coneixement i efectes.
S'acompanya adjunt el text íntegre de les bases per a la seva publicació:
BASES ESPECÍFIQUES PER SOL·LICITAR I ATORGAR AJUDES A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS
PROPIETÀRIES DEL SEU HABITATGE HABITUAL, DURANT L'ANY 2017.
Preàmbul.
La Generalitat de Catalunya mitjançant acord de 29/09/2009 va aprovar decret que reconeix ajuts a les famílies
monoparentals i les equipara a les famílies nombroses, en el marc de les seves competències. En aquest marc, on
s'emmarca aquesta ajuda que busca pal·liar el greuge comparatiu entre aquests tipus de famílies.
La situació que s'arrossega als darrers anys i que continua amb l'actual d'inestabilitat econòmica i desigualtat social de
moltes de les famílies residents a Viladecans, provoquen especials dificultats per afrontar les despeses de l'habitatge
habitual, derivant en ocasions el pagament fora de termini o impossibilitat de pagament de les mateixes. La dignitat a les
condicions de vida dels veïns i veïnes del nostre municipi, es relaciona, entre d'altres motius, amb la possibilitat de
sostenir i mantenir amb suficiència les despeses imprescindibles i obligats del seu habitatge habitual.
Article 1.- Règim jurídic:
Segons el que disposa l'Ordenança General reguladora de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans, la qual té el
caràcter de Reglament general dels previstos en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i està adaptada a la Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

La Tinència d'Alcaldia de Pressupostos i Ordenances mitjançant la Unitat de Gestió Tributària i Recaptació dins dels
crèdits consignats al pressupost municipal per l'exercici 2017, convoca mitjançant concurrència competitiva, aquesta
ajuda dirigides a persones que disposin del carnet de família monoparental, per col·laborar amb les despeses del seut
habitatge, els quals tinguin els requisits establerts en aquestes bases.
Article 3.- Quantia i pressupost de la convocatòria:
Als efectes d'establir la quantia de l'ajuda prendrà com a referència la despesa en concepte de l'Impost sobre Béns
Immobles suportat per la família del seu habitatge habitual, pel qual s'aplicarà d'acord amb els següents percentatges i
límit de la quantia subvencionada, en funció de la categoria de família monoparental del sol·licitant:
Règim Família Monoparental
General
Especial

% màxim bonificat
40,00 %
67,50 %
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Article 2.- Objecte i àmbit de la convocatòria:
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L'import màxim destinat a la subvenció per famílies monoparentals que compleixin els requisits establerts s'atorgarà
segons la disponibilitat pressupostaria destinada a l'efecte. En cas que l'import del conjunt de peticions sigui superior al
màxim establert, el percentatge subvencionat es reduirà fins que l'import subvencionat no superi el límit establert.
La partida pressupostària destinada a cobrir aquestes despeses es la:
Econòmic
48000

Funcional
15200

Orgànic
15051

Descripció partida
Subvenció famílies monoparentals

Un cop exhaurida la partida pressupostària destinada per cobrir aquestes subvencions, només es podran atorgar més
subvencions si aquesta s'augmenta per tal de cobrir en part o totalment les peticions realitzades.
Article 4.- Requisits:
Per poder ser persona beneficiària de la subvenció a que es refereixen aquestes bases, s'han de reunir els següents
requisits:
a) Que l'habitatge tingui un valor cadastral per l'exercici 2017 inferior als 213.200,00 EUR.
b) Ha de tractar-se d'habitatge habitual, havent de quedar justificat aquest extrem mitjançant el padró d'habitants, amb
vigència de l'empadronament dels membres de la família monoparental, a data 1 de gener del corresponent exercici.
c) Únicament podran estar empadronades, a l'habitatge pel qual es sol·licita la subvenció, les persones que constin al
carnet de família monoparental i els familiars de primer grau.
d) Per obtenir la subvenció, la quota del l'Impost sobre Béns Immobles s'ha d'abonar en període voluntari. En cas
d'acordar amb l'Ajuntament de Viladecans un pla de pagament que sobrepassi el període voluntari, s'atorgarà la
subvenció, sense perjudici de que l'incompliment d'aquest pal, suposi la devolució de la subvenció atorgada.
e) L'abonament de la subvenció als particulars es realitzarà entre l'últim trimestre de l'any de la sol·licitud i el primer de
l'exercici següent.
f) Que el subjecte passiu estigui al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament, com indica l'article 13
Obligacions dels beneficiaris, punt 1, de l'Ordenança Reguladora de Subvencions de l'Ajuntament de Viladecans.
g) El percentatge subvencionat serà el corresponent al percentatge de propietat dels membres de la família
monoparental.
h) Als efectes de gaudir d'aquesta subvenció cap dels membres que constitueixen la família monoparental sigui titular
d'altres immobles, llevat de fins a una plaça d'aparcament, i/o un traster o cambra de mals endreços, i/o un local
comercial on desenvolupi algun dels membres de la família una activitat comercial, sempre que aquestes no es trobin
cedides en el seu ús o arrendament a terceres persones.

Les sol·licituds s'hauran de presentar pels mitjans disponibles per aquest ajuntament mitjançant el model específic
annex a aquestes bases, aportant el document del carnet de família monoparental o autorització expressa pels serveis
municipals per poder consultar aquesta circumstància amb l'administració corresponent (Generalitat de Catalunya).
Article 7.- Procediment de la subvenció:
Les sol·licituds presentades durant el termini establert per sol·licitar la subvenció seran avaluades en per part de la
Unitat de Gestió Tributària i Recaptació on es comprovarà que compleix els requisits establerts a l'ordenança i en
aquestes bases:
Les resolucions es dictaran i notificaran com a màxim durant el primer trimestre de l'exercici següent al de la petició,
degut a que el termini per poder abonar la quota del tribut domiciliat no es confirma fins al mes de gener de l'any
posterior del rebut.
Les persones beneficiaries de la subvenció rebrà l'import de la subvenció mitjançant transferència bancària, un cop
aprovada la mateixa.
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Article 5.- Sol·licitud i documentació:
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Article 8.- Responsabilitat per incompliment:
La falsedat de les dades i requisits exigits en aquesta convocatòria podrà donar lloc al reintegrament a les arques
municipals de l'import que procedeixi. Aquestes quantitats tindran la consideració d'ingressos de dret públic.
Article 9.- Verificació i control:
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar les actuacions de comprovació que siguin necessari per la tramitació de
l'ajuda.
Així, mateix, les ajudes que s'atorguin restaran sotmeses a les actuacions de fiscalització i control corresponents per
part de la Intervenció Municipal.
Article 10.- Publicitat:
En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 16, punt
2, apartat d) de l'ordenança general reguladora de subvencions municipals, no es publicaran la Butlletí Oficial de la
Província.
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Viladecans, 31 de gener de 2017
El tinent d'alcalde de Pressupostos i Ordenances, Pere Gutiérrez Alemany

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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