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AJUNTAMENT D’OLIANA

Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a
famílies d’Oliana afectades per la situació generada pel Covid-19

Es fa públic que el ple de l’Ajuntament d’Oliana, en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020, ha adoptat
el següent acord:

Primer. Declarar d’interès públic la tramitació d’aquest expedient i aplicar per aquestes raons, la tramitació
d’urgència  al  procediment,  d’acord  amb  l’article  33  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), reduint a la meitat els terminis, excepte els
relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. 

Segon. Ordenar la publicació de les Bases i la convocatòria d’ajuts extraordinaris per a famílies d’Oliana
afectades per la situació generada pel COVID-19, al Butlletí  Oficial  de la Província de Lleida i al  tauler
d’anuncis  electrònic  municipal,  així  com una referència  de l’anunci  al  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de
Catalunya

Tercer. Sotmetre les bases aprovades a informació pública per un termini de deu dies a partir de la seva
publicació al  Butlletí  Oficial  de la Província de Lleida,  de conformitat  amb els  articles 124.2 del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 83 i 33
de la LPCAP i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les administracions
Públiques de Catalunya. 

Quart. Aprovar definitivament aquestes bases sempre i quan no s’hagin presentat al·legacions durant el
període d’informació pública que facin necessària la seva modificació.

Cinquè. Aprovar la convocatòria de les subvencions i obrir el termini per a la presentació de sol·licituds, des
de l’aprovació definitiva de les bases i pel període de 20 dies naturals. 

Sisè. Autoritzar el crèdit que es destina a aquestes subvencions per un import de vint mil euros (15.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/480.01, condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit
núm. 2_2020. 

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a famílies d’Oliana afectades per la situació
generada pel COVID-19

1. Objecte i finalitat
L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris amb caràcter urgent a les famílies d’Oliana que
han estat  afectades per  l’actual  situació provocada per  la  propagació del  coronavirus.  Es  fa  referència
especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arran del tancament de la seva empresa, o que
l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 degut als efectes del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis
sanitària  ocasionada  pel  COVID-19  o  bé,  aquelles  persones  que  s’han  vist  afectades  per  un  ERTO
(Expedient de Regulació Temporal d’ Ocupació) motivat pel  mateix Decret o alguna situació de caràcter
anàleg que pugui ser admesa com a equivalent.
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L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és
un altre que ajudar a pal·liar els efectes sobre l’economia familiar que han derivat de l’emergència sanitària
desencadenada per la COVID-19 i l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. 

2. Règim jurídic
L’ajuntament  és competent  per  a la concessió d’aquestes  subvencions  d’acord amb l’article 89.2.13 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs locals competències per a la regulació i la
prestació dels serveis d’atenció a les persones i dels serveis socials públics d’assistència primària.

L’atorgament d’aquestes subvencions es regirà per les presents bases i supletòriament per la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, pels articles 118 i ss., pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei de subvencions, les Bases d’Execució del Pressupost General
per  al  present  exercici,  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i per la resta de
normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació.

3. Període d’execució
El període d’execució de les actuacions objecte d’aquestes subvencions són els mesos de març i abril de
2020. 

4. Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les famílies residents a Oliana abans de l’entrada
en vigor d’aquesta convocatòria i de l’estat d’alarma per la pandèmia del Covid-19. 

Caldrà que reuneixin els següents requisits:

a) La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o emancipada legalment. 

b) Viure i estar empadronada a Oliana abans d’haver-se decretat l’estat d’alarma.

c) Acreditar que els ingressos de la unitat familiar s’han vist reduïts durant els mesos de març i abril de 2020,
respecte els mesos de gener i febrer de 2020 i que el total d’ingressos de la unitat familiar no superi, ni el
mes de març ni el mes d’abril de 2020 els imports següents:

• Unitat familiar d’1 persona........................................................................................................................1.200 €
• Unitat familiar de 2 persones....................................................................................................................1.500 €
• Unitat familiar de 3 persones....................................................................................................................1.700 €
• Unitat familiar de 4 persones o més........................................................................................................2.000 € 

Els membres que formen part de la unitat familiar es comprovaran per part de l’ajuntament mitjançant els
certificats de convivència del padró municipal d’habitants.

La sol·licitud d’ajut suposa l’acceptació específica de la persona beneficiària de les presents bases i de les
condicions fixades per a la seva aprovació. 

2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la
presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

5. Documentació
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
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1) Còpia del DNI de la persona sol·licitant i dels membres que conformen la unitat familiar. 

2) Documentació acreditativa de la declaració d’emancipació de menors d’edat, si s’escau. 

3) Formulari de sol·licitud mitjançant model normalitzat, que inclou les següents declaracions:

- Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.

- Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció.

-  Declaració  d’estar  al  corrent  de  pagament  de  les  obligacions  tributàries  i  de  la  Seguretat  Social  i
autorització per a la comprovació d’aquestes circumstàncies per part de l’entitat. 

4) Núm. de compte bancari on es vol cobrar l’ajut, inclòs a l’imprès de sol·licitud. 

5)  Documentació  acreditativa  dels  ingressos  econòmics  meritats*  per  la  unitat  familiar  per  qualsevol
concepte els mesos de març i abril (contractes de treball, fulls de nòmina, certificat de prestacions d’atur,
certificat de pensions, ingressos de lloguer de propietats, etc.).

6)  Documentació  0acreditativa  dels  ingressos  econòmics  meritats*  per  la  unitat  familiar  per  qualsevol
concepte els mesos de gener i febrer de 2020 als efectes d’establir la comparativa. (contractes de treball,
fulls de nòmina, certificat de prestacions d’atur, certificat de pensions, ingressos de lloguer de propietats,
etc.).

*  Es consideren ingressos corresponents als mesos de març i  abril  els que hagin estat  meritats durant
aquest període, independentment de la data del seu cobrament. 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals i començarà l’endemà de la publicació
de la convocatòria a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit  mitjançant l’emplenament del  model normalitzat, que serà
signat  per  l’interessat/da  i  que  s’haurà  de  presentar  davant  el  Registre  General  de  l’entitat  en  horari
d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h), o bé telemàticament.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a la
pàgina web municipal (www.ajuntamentoliana.cat).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la
regulen.

7. Requeriments d’esmena per l’existència de defectes o omissions de documentació 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària,
per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 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 de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015.

8. Procediment de concessió
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El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases serà el de concurrència no
competitiva. La convocatòria i les presents bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al
tauler d’edictes electrònic municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajuntamentoliana.cat). 

Les  subvencions  s’atorgaran  a  aquells  sol·licitants  que  compleixin  els  requisits  establerts  en  aquestes
bases, atenent a l’ordre d’arribada de les sol·licituds (data de registre). 

9. Import, quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.
L’import de les subvencions serà un import únic segons el detall següent:

• Per disminució dels ingressos de la unitat familiar fins a un 25%: 300 €

• Per disminució dels ingressos de la unitat familiar entre un 26% i un 50%: 500 €

• Per disminució dels ingressos de la unitat familiar entre un 51% i un 75%: 700 €

• Per disminució dels ingressos de la unitat familiar entre un 76% i un 100%: 1.000 €

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les presents
bases reguladores serà de quinze mil euros (15.000 €) i anirà a càrrec de les corresponents aplicacions del
pressupost municipal. 

En el supòsit que la concurrència de beneficiaris esgotés el crèdit pressupostari previst, es podrà ampliar
l’import  màxim detallat  anteriorment  mitjançant  la  corresponent  modificació  pressupostària  abans  de la
resolució de concessió dels ajuts, sense necessitat d’una nova convocatòria. 

La tramitació d’aquest expedient es farà de forma urgent, atesa la situació extraordinària provocada per la
declaració de l’estat d’alarma.

10. Òrgans competents per a la instrucció i la concessió 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les
presents bases serà mitjançant resolució de l’Alcaldia o acord de la Junta de Govern Local, si s’escau. 

L’òrgan competent per a la resolució d’aquestes sol·licituds serà la Junta de Govern Local. 

11. Termini de resolució i de notificació
S’examinaran  conjuntament,  en  un  sol  procediment,  totes  les  sol·licituds  presentades  dins  del  termini
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu, o es poden anar resolent una per una en procediments
independents.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data
de tancament del període de presentació de sol·licituds.

La publicació al tauler d’edictes electrònic municipal i a la seu electrònica de l’acord de concessió substitueix
la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un
procediment de concurrència. La publicació es farà en el termini màxim de deu dies des de la data de l’acord
de concessió. 

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

Administració Local 20

http://www.ajuntamentoliana.cat/


  Número 105

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 2 de juny de 2020

12. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pels beneficiaris si en el termini de cinc dies, comptat des de
la notificació (publicació de la resolució de concessió en el tauler d’anuncis municipal), no es manifesta
expressament la renúncia. 

13. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquests ajuts les especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

14. Justificació dels ajuts
Atès el caràcter extraordinari de la subvenció, aquesta s’entén justificada amb l’acreditació de la situació
familiar la presentació de la documentació presentada i tinguda en compte per al seu atorgament. 

15. Forma de pagament
El pagament es farà per transferència bancària al número de compte indicat al formulari de sol·licitud en el
termini màxim d’un mes des de la data de concessió. 

16. Compatibilitat amb altres subvencions 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens
públics o privats.

17. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases serà objecte de publicitat, amb indicació de la
convocatòria,  l’aplicació  pressupostària,  el/la  beneficiari/ària,  la  quantitat  concedida,  la  finalitat  de  la
subvenció, la finalitat i conceptes subvencionats, segons es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

18. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, el seu import definitiu sigui
inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar-ne l’excés. 

2. Així mateix, també estarà obligat al reintegrament el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció
falsejant  les  condicions  exigides  o  amagant-ne  aquelles  que  n’haguessin  impedit  la  concessió;  per
incompliment total  o parcial  de l’objectiu de l’activitat  o del  projecte; per  incompliment de l’obligació de
justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data
en què s’acordi la procedència del reintegrament. 

19. Obligats al reintegrament
1.  Respondran solidàriament  els  membres  de les persones jurídiques  que gaudeixin de la condició de
persones beneficiàries. 

2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques
que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, que
adoptin acords que facin possibles els incompliments o consenteixin els incompliments dels qui depenguin
d’ells. Així mateix, seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats. 
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L’alcaldessa, M. Carme Lostao Otero
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