
Á   CONCELLERÍA DE POLÍTICAS DE BENESTAR SOCIAL   DO CONCELLO DE

VIGO

Expediente ___________________

___________________________________, maior de idade, con DNI________________
e  domicilio  a  efectos  de  notificación  en
__________________________________________________  de  Vigo,  perante  este
departamento municipal comparezo, e aos efectos oportunos,

EXPOÑO

Que  por  medio  do  presente  escrito  veño  a  solicitar  a  concesión  por  silencio
administrativo da AXUDA DE EMERXENCIA MUNCIPAL, solicitada por esta parte en data
___________, no expediente nº 93112/301.

Solicitude que base nos seguintes

F E I T O S

PRIMEIRO-. Con data ____________, presentei perante ó Rexistro Xeral do Concello de
Vigo,  solicitude normalizada dunha Prestación Individual  non periódica  de Emerxencia
social para _____________________________.

 Achégase como Documento nº 1, a copia da referida solicitude.

SEGUNDO-. Dito expediente atópase pendente de resolver, sen que, a día de hoxe, se
me teña notificada resolución algunha ao respecto.

TERCEIRO-. Que a prestación solicitada atópase regulada no “MARCO DE ACTUACIÓN
DO  PROGRAMA  DE  PRESTACIÓNS  INDIVIDUAIS  MUNICIPAIS  NON  PERIÓDICAS  DE
EMERXENCIA  SOCIAL  PARA O  ANO 2014”,  aprobado  en  Xunta  de  Goberno  Local  de
19/12/2.013.

Que ditas bases reguladoras, establecen, no base novena, que a Concellería Delegada da
Área Política de Benestar Social será a competente para resolver sobre a aprobación ou
denegación das axudas. Esta resolución será notificada regularmente ós interesados nos
termos previstos nos artigos 58 e 59 da Lei 30/1992 de 26 de Novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Que nas  bases  non  se  establece  o  prazo  máximo  de  resolución  dos  expedientes  das
axudas, polo que resulta de aplicación o disposto no artigo 42.3 da citada Lei 30/92 que
dispón:
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“Cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo, este
será de tres meses. Este prazo contarase:

a) Nos procedementos iniciados de oficio, dende a data do acordo de iniciación.
b) Nos iniciados á solicitude do interesado, dende a data na que a solicitude tivo entrada
no rexistro do órgano competente para a súa tramitación.”

Así  mesmo,  o  artigo  43  da  Lei  30/92 dispón  que:  “Nos procedementos  iniciados  á
solicitude do interesado, sen prexuízo da resolución que a Administración debe ditar na
forma prevista no apartado 3 deste artigo, O VENCEMENTO DO PRAZO MÁXIMO SEN
TERSE NOTIFICADO RESOLUCIÓN EXPRESA LEXITIMA AO INTERESADO OU INTERESADOS
QUE TIVERAN PRESENTADO A SOLICITUDE PARA ENTENDELA ESTIMADA POR SILENCIO
ADMINISTRATIVO.”

CUARTO-. Que, en aplicación das normas transcritas, e transcorridos 3 meses sen terme
notificado  resolución  algunha  sobre  a  miña  solicitude,  a  mesma  debe  entenderse
estimada por silencio administrativo, e, polo tanto, concedida a axuda para alimentación
básica interesada.

Que, non pode admitirse que, nunha materia como o Benestar Social, o Concello de Vigo
esgote os prazos máximos de resolución, atrasando a concesión das axudas de Emerxencia
municipal  que  están  destinadas  a  paliar  a  grave  situación  de  empobrecemento  e
precariedade na que se ven obrigadas a vivir moitas das persoas desta cidade.

Na tramitación  destas  prestacións individuais,  tan importante é a  contía  das mesmas
como a celeridade na súa concesión,  co fin  de que poidan chegar  a ser  mecanismos
eficaces para impedir graves situacións de urxencia vital.

Polo exposto,

SOLICITO: Que tendo por presentado este escrito, sírvase admitilo, e no seu oportuno
mérito,  teña  por  solicitada  a  concesión  por  silencio  administrativo  da  Axuda  de
Emerxencia Municipal presentada por esta parte no expediente de referencia, e tras os
trámites  oportunos,  dite  resolución  pola  que ACORDE conceder  a  axuda solicitada de
forma inmediata.

Vigo, ________________________ de 2014.

Asdo. ____________________________-
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