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Convocatòria dels ajuts per a la realització de treballs de 

inversió, manteniment i reparació de serveis i instal·lacions 
domèstiques en habitatges que siguin residència principal de 

persones majors de 65 anys de Sant Martí de Centelles. 

 
Preàmbul 

 
L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles és beneficiari, en el marc del 

Programa Complementari per a la Garantia del Benestar Social 2019 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 de la Diputació de Barcelona, 

d’un ajut de 10.549,95 € 
 

Segons el règim regulador del Programa, són elegibles  les  despeses  
vinculades  directament  amb  l’objecte  dels  ajuts concedits  en  el  

marc  d’aquest  règim  corresponents  als  capítols  1  (despeses  de 
personal), 2 (despeses corrents en béns i serveis) i 4 (transferències 

corrents) dels pressupostos  de  despesa  de  les  corporacions  locals  
que  es  corresponguin  amb algun dels serveis o activitats inclosos en 

els àmbits següents: Cobertura de les necessitats socials bàsiques, 

Reforç dels equips professionals de serveis socials, Atenció a situacions 
urgents o de greu necessitat social, Suport  per garantir  la  prestació  

de  serveis  d'atenció  domiciliària  i  del transport adaptat, Desplegar 
activitats socioeducatives i de lleure infantil, Qualsevol  actuació  

anàloga  que  tingui  per  finalitat  la  realització  d'activitats vinculades 
a la garantia del benestar social, a la prestació de serveis socials, a la 

promoció de la reinserció social, a l'atenció de casos d'exclusió social, 
entre d'altres pròpies de l'àmbit de serveis socials i d'atenció a les 

persones. 
 

El mateix règim regulador estableix que la despesa s’ha de realitzar 
dins de l’any 2019, amb data límit 31 de desembre de 2019. 

 
Amb la voluntat expressa de maximitzar l’efecte d’aquest Programa 

entre la població de Sant Martí de Centelles que presenti necessitats 

pròpies de l’àmbit del benestar social, es fa pública una convocatòria 
d’ajuts per a la realització de treballs de inversió, manteniment i 

reparació de serveis i instal·lacions domèstiques. 
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BASES 

 
Beneficiaris 

1. Tenen accés als ajuts previstos en aquesta convocatòria totes les 

persones empadronades al municipi de Sant Martí de Centelles i que 

hi tinguin la seva residència principal, majors de 65 anys. 

2. Els ajuts es poden presentar per domicili o unitat de residència, a 

raó d’un ajut per cadascun, independentment del nombre de 

persones que hi visquin. 

 

Quantia 

3. La quantia màxima de l’ajut serà de 300 € per domicili o unitat de 

residència. 

Sol·licitud 

4. Les persones interessades en optar a aquest ajut hauran de 

presentar una instància en el Registre de l’Ajuntament de Sant Martí 

de Centelles en temps i forma, exposant la necessitat de l’actuació, 

el seu cost i la quantitat sol·licitada. 

5. La data límit de presentació de les sol·licituds és el 31 de maig de 

2019. 

Despesa subvencionable. 

6. Podran ser objecte d’ajut totes les actuacions realitzades o a 

realitzar durant l’any 2019, entre l’1 de gener i el 31 de desembre. 

 

Valoració de les sol·licituds 

7. Les sol·licituds seran avaluades per una comissió creada a tal efecte, 

formada per l'Alcalde que presideix i un nombre màxim de 5 vocals, 

que seran designats per la Junta de Govern Local anterior a la 

publicació de la convocatòria actuant com a secretària-interventora 

la de la corporació o funcionari en qui delegui. En cas que sigui 

necessari, la comissió sol·licitarà un informe específic als Serveis 

Socials municipals en relació les sol·licituds que consideri oportunes. 

La comissió farà una proposta de resolució que serà elevada a la 

Junta de Govern Local, òrgan competent per a l’atorgament dels 

ajuts. 

8. Els criteris d’atorgament dels ajuts seran: 
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a) Les condicions objectives de necessitat de l’actuació proposada. 

b) Les condicions objectives de necessitat social de la persona 

sol·licitant i el seu entorn familiar, segons criteri dels Serveis Socials 

municipals. 

c) La dificultat de realització de l’actuació sense l’ajut. 

g) Les sol·licituds que no hagin estat ateses en convocatòries 

anteriors del mateix ajut. 

h) Qualsevol altra circumstància que estigui d’acord amb les bases 

reguladores del Programa Complementari per al Benestar Social 

2018 de la Diputació de Barcelona. 

 

Comunicació i quantia de l’ajut. 

9. Els ajuts seran nominatius, és a dir, s’adreçaran a persones 

concretes degudament identificades amb nom, cognoms i document 

de identitat. 

10. L’import màxim de l’ajut és de 300 € per persona sol·licitant i 

domicili, amb un límit total de 3.000 pel total dels ajuts a concedir. 

 

Procediment de l’actuació. 

 

11. L’ajut s’atorgarà en forma de servei realitzat per proveïdors 

designats per l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles; només 

excepcionalment s’acceptaran proveïdors designats per les 

persones beneficiàries. 

12. Un cop comunicat l’ajut concedit, l’Ajuntament es posarà en 

contacte amb les persones beneficiàries per tal de confirmar que 

segueixen interessades en l’actuació i concertar una visita de 

caràcter tècnic per avaluar l’actuació proposada i el seu cost. La 

visita tècnica serà duta a terme pel cap de la brigada municipal així 

com per l’industrial que en cada cas sigui necessari, segons 

l’actuació prevista. Complementàriament, podrà acompanyar-los 

l’Arquitecta municipal, segons el tipus d’actuació sol·licitada. 

13. En cap cas es farà transferència de l’ajut en metàl·lic a les 

persones beneficiàries, sinó que serà l’Ajuntament de Sant Martí de 

Centelles qui es farà càrrec de les factures dels proveïdors i del 

pagament corresponent, per la quantitat de l’ajut. 
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14. En el cas que les actuacions sobrepassin la quantitat atorgada, 

els industrials només facturaran a l’Ajuntament de Sant Martí de 

Centelles aquella quantitat. La resta del cost, si sobrepassa aquella 

quantitat, es facturarà a la persona beneficiària, que es farà càrrec 

del seu pagament. 
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