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ANUNCI NÚM.  34/2022 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 113/2022, del dia 28 de febrer de 2022, s’aprovà la  
convocatòria de subvencions per ajuts socials 2022, la part dispositiva del qual es 
transcriu a continuació: 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per ajuts 
socials per a l’any 2022, en el marc de les bases per a la gestió de les prestacions 
econòmiques dels serveis socials de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovades pel 
Ple Municipal, en data 1 d’abril de 2019 i modificacions aprovades pels Plens 
Municipals de dates 30 de juliol de 2020 i 23 de desembre de 2021. 
 

“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN EL MARC 
DE LES BASES PER A LA GESTIÓ DE LES PRESTACIONS ECONOMIQUES 
DELS SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR, PER A 
L’ANY 2022. 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 1/2022. 
 
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
Per acord del Ple Municipal de data 1 d’abril de 2019, van ser aprovades les Bases 
Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, de 
subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a finançar ajuts 
socials dels Serveis Socials Municipals. 
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 11 d’abril de 2019.  
Amb posterioritat es van aprovar unes modificacions de les esmenades bases 
aprovades, en el Ple del dia 30 de juliol de 2020 i publicades al BOP del dia 19 
d’agost de 2020. 
I finalment, es van aprovar unes segones modificacions de les citades bases, al Ple 
Municipal del passat 23 de desembre de 2021 i publicades al BOP del dia 9 de 
febrer de 2022. 
 
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària 
 
El pressupost municipal de l’exercici 2022, que es destinarà al foment d’aquestes 
actuacions és de 60.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions :  50 23100  4800001 i 
50 23100 4800004. 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
L’Ajuntament si ho considera adient pot preveure la possibilitat d’incrementar el 
crèdit amb un import addicional. 
 
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions 
 
1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar ajuts 
socials, que tinguin com a objectiu pal·liar situacions de necessitat puntuals, urgents 
i bàsiques de subsistència i també aquelles prestacions econòmiques destinades a 
prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió social i que s’associïn a un pla 
d’intervenció social realitzat pels equips bàsics d’atenció social, tal i com consten a 
les bases aprovades. 
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2.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de 
destinar a finançar ajuts socials al llarg del període de vigència d’aquesta 
convocatòria. 
 
4.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Les sol·licituds es podran presentar al llarg de la vigència de la present 
convocatòria, sempre i quan es disposi de consignació pressupostària. 
Les sol·licituds es presentaran per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel  legal representant de l’entitat. 
S’ha de tenir en compte que consten uns topalls màxims per unitats familiars 
segons l’art. 9.7 de les bases que regeixen aquesta convocatòria. Aquest punt 9.7, 
es va modificar al Ple Municipal del dia  23 de desembre de 2022.  
El model normalitzat de sol·licitud i annexes, podrà trobar-se a les oficines 
municipals i la pàgina web www.santpol.cat. 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a l’art. 12. s’hauran de 
presentar al Registre de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. També es podran  
presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen. 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 de gener al 31 desembre de 
2022. 
 
5.- Altres : Els requisits, procediments i altres disposicions que regeixen aquesta 
convocatòria s’especifiquen a les bases reguladores aprovades que els regeixen. 

 
SEGON.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de les sol·licituds serà de l’1 
de gener al 31 de desembre de 2022. 
 
TERCER.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de SEIXANTA MIL EUROS, (60.000,00 €), a les aplicacions :  50 23100  
4800001 d’Ajuts Individualitzats i Familiars i 50 23100  4800004 d’Urgències Socials 
del pressupost municipal de l’exercici 2022. 
 
Sant Pol de Mar, 28 de febrer de 2022. L’Alcalde, Albert Zanca i Brossa.  Davant meu, 
La Secretaria accidental, Lídia Sagristà Vilà” 
 
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents. 
 
Sant Pol de Mar, a 1 de març de 2022 
 
L’Alcalde 
 
 
Albert Zanca i Brossa 
 
 


