AJUNTAMENT DE GARRIGAS

Bases del procediment de concessió d'ajuts social
I.- Objecte de la convocatòria
Es convoca el Programa d'acció social de l'Ajuntament de Garrigàs per l'exercici 2010, que
inclou la convocatòria de concessió d'ajuts per a les despeses de sepultura i subvenció per
naixements.
II.- Sol.licitants.
1.- Podran ser concedits els ajuts de la present convocatòria als veïns de Garrigàs empadronats
al municipi amb una antiguitat d'almenys un anys des de la sol.licitut.
III.- Sol.licitut, documentació i subsanació d'errors.
a) Sol.licituts.- La sol.licituts de participació a la convocatòria d'ajuts tindrà que formalitzar-se
mitjançant el model normalitzat que trobaran a les oficines municipals.
b) Les sol.licituts es dirigiran al Sr. Alcalde i tindran que presentar-se a les oficines municipals,
en horari d'atenció al públic, situades a la Plaça de l'Ajuntament, 2 de 17476 Garrigàs, o en
els registres o oficines que es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en
la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
c) La documentació que haurà d'aportar-se juntament amb la sol.licitud serà:
- Pels ajuts a les despeses de sepultura: certificat d'empadronament del difunt/a amb una
antiguitat d'un any o més al municipi de Garrigàs, justificants de la despesa i còpia del DNI
del sol.licitant.
- Per a les subvencions a naixement: certificat de naixement expedit pel Registre Civil de
Garrigàs, certificat d'empadronament del pare/mare/tutor amb una antiguitat de més d'un
any de residència al municipi de Garrigàs, còpia de l'escriptura de propietat o del contracte
de lloguer de l'immoble on resideix la família o document anàleg, còpia del DNI del
sol.licitant.
d) Subsanació d'errors: Si la documentació de sol.licitut no reuneix algun dels requisits
establerts a la convocatòria o qualsevol dels previstos a l'article 70 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediemtn administratiu comú, es requerirà
als sol.licitants perquè en el termini de deu dies, subsani les faltes o acompanyi els
documents preceptius, tot això d'acord amb l'article 71.1 de l'esmentada Llei, en la seva
redacció donda per la Llei 4/199, de 13 de gener. Si així no ho fes, es tindrà per desistida la
sol.licitud.
IV.- Termini de presentació
El termini de presentació s’estendrà a l'any de convocatòria, o sigui, des de l'1 de gener al 31
de desembre.
V.- Valoració de les sol·licituds i resolució.
El Ple de l'Ajuntament serà l'òrgan qualificat per valorar les sol·licituds presentades.
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El termini màxim de resolució serà de tres mesos comptats a partir del dia següent a la
presentació de la sol·licitud.
Al venciment del termini assenyalat anteriorment sense haver-se notificat resolució expressa
del resultat de la valoració legitimarà als interessats en el procediment per entendres refusada
la seva sol·licitud per aplicació del silenci administratiu, segons el previst a l'article 44.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.
La resolució serà motivada i contra aquesta, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des del dia següent a la seva
notificació, tot axó de conformitat amb el que disposen els article 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, en el seu redactat de la Llei 4/1999, de 13 de gener, o recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos des de la seva notificació, davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala de lo Contenciós administratiu.
VI.- Dotació dels ajuts.
Els ajuts per despeses de sepultura seran de 600€.
Les subvencions per a naixements serà de 600€.
Els ajuts i subvencions podran gaudir de l'exempció prevista a l'article 7 de la Llei 40/1998, de 9
de desembre, de l'IRPF, en el cas de que l'Administració Tributaria expressament ho declari.
VII.- Normativa supletòria.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del
procediment administratiu comú i els seus reglaments de desenvolupament.
VIII.- Regles generals.
La presentació de sol·licituds per part dels sol·licitants, suposa l'acceptació de totes i
cadascuna de les bases.
IX.- Interpretació de les bases.
L'ajuntament té la prerrogativa d'interpretar les Bases i resoldre els dubtes que n'ofereixi.
Garrigàs, 12 de novembre de 2009.
L'ALCALDE
JOSEP MASOLIVER SUBIROS
DILIGENCIA Que estenc per fer constar que les anteriors Bases han esta aprovades per
acord plenari de data 4 de febrer de 2016.

Garrigàs, 11 de febrer de 2016.
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