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Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

NOTIFICACIÓ
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 19 d´abril de 2018 , va adoptar
l’acord següent:
“
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2018000060
Assumpte

Aprovació de la concessió del Programa Complementari de Garantia de Benestar Social
2018, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla 'Xarxes de Governs Locals
2016 - 2019'
Relació de fets

En sessió ordinària de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 22 de
març de 2018, varen aprovar una nova edició del “Programa Complementari per a la
Garantia del Benestar Social 2018”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018,
del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019.
La finalitat d'aquest programa és garantir el benestar social de les persones i vetllar per
la cohesió social en el conjunt del territori de la demarcació de Barcelona, cobrint les
necessitats socials bàsiques.
Les actuacions locals i les despeses executades hauran d'estar compreses entre
l'1/1/2018 i el 31/12/2018, els destinataris són els ajuntaments i els consells comarcals.
L'acceptació d'aquests ajuts és tàcita si en el termini d'un mes, comptat a partir de la
data de notificació, els destinataris no manifesten la renúncia. Els municipis de fins a
1.000 habitants interessats en beneficiar-se del pagament avançat disposen fins al
30/06/2018 per presentar l'acceptació expressa de l'ajut a través del Portal de tramitació.
D’acord amb l’atorgament efectuat per part de la Diputació de Barcelona al portal de
tràmits BPM, a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt li correspon un fons de prestació per
l’import de 33.564’25€.
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Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2018, Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”
Articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
estableixen la competència de les diputacions per a l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
El decret d’alcaldia 586, de 17 de juny de 2015, de delegació de competències a
la Junta de Govern Local.

Proposta d’acord
Primer. Acceptar la concessió del Programa Complementari de Garantia de Benestar
Social 2018, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxes de
Governs Locals 2016 – 2019” de la Diputació de Barcelona per l’import de 33.564.25
€.
Segon. Donar conformitat a les condicions per a la concessió i execució, en el marc del
règim regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de
l’aportació acceptada en l’apartat anterior d’aquest acord.
Tercer. Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la signatura de la concessió del fons de
prestació “Finançament de l’Àmbit de Benestar Social” aprovat en l’apartat primer
d’aquest acord, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a dur a terme els
actes d’execució necessaris per a garantir-ne l’efectivitat.
Quart. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, i comunicar-ho al Cap
d’Àrea de serveis personals, al Departament d’intervenció, i al Departament de
comunicació d’aquest ajuntament.
La Regidora d’Atenció Social, Salut Pública i Educació
Maria Lluïsa Ruhí Planas
”
La qual cosa us comunico als efectes oportuns.
El secretari
Carles Casellas Ayén
Document signat electrònicament.
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