Àrea de Drets Socials i Educació

EXTRACTE DE L’AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE
PRESTACIONS ECONÒMIQUES ASSISTENCIALS A PERSONES INCLOSES EN EXPEDIENTS
DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ I D’OCUPACIÓ TEMPORAL
Base de dades nacional de subvencions
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert es pot
consultar a la base de dades nacional de subvencions.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primer. Beneficiaris
Seran beneficiàries de la prestació social regulada en aquestes bases, les persones incloses en
expedients de regulació d’ocupació i d’ocupació temporal, o que tinguin dret a la prestació o subsidi
com a conseqüència de la finalització del contracte de duració determinada o subsidi extraordinari per
persones treballadores de la llar.
No podran obtenir la condició de beneficiari les persones en les que concorri alguna de les
circumstàncies detallades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, excepte estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
Segon. Finalitat
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de prestacions econòmiques assistencials
a retornar per les persones afectades pel col·lapse del SEPE i que a data d’aprovació d’aquestes
bases no hagin cobrat:
a) Prestació o subsidi conseqüència de la inclusió del treballador/a en un ERO/ERTO (suspensió i/o
reducció)
b) Prestació o subsidi com a conseqüència de la finalització del contracte de duració determinada
c) Subsidi extraordinari per persones treballadores de la llar
Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics a la concessió de prestacions
econòmiques assistencials a persones incloses en expedients de regulació d’ocupació i d’ocupació
temporal es troben en la Seu electrónica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/fitxa.aspx?lngIdFitxa=17904&mode=a&lang=ca
Quart. Import
El crèdit disponible per l’atorgament d’aquests préstecs és de 100.000 euros, aplicació pressupostària
6900.23105.4800100 “Transferències serveis socials” del vigent pressupost de despeses.
L’import de cada ajut individual serà de 400,00€
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
A partir del dia 19 d’octubre al 4 de desembre de 2020
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