Dijous, 10 de novembre de 2011
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Igualada
Secretaria
ANUNCI
Es fa públic per a coneixement general, que el Ple de l’Ajuntament d’Igualada, en sessió de data 18 d’octubre de 2011,
ha adoptat els acords següents:
Primer.- Desestimar totes les al·legacions presentades pel portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, pels motius
que consten en l’informe transcrit en la part declarativa d’aquest acord.
Segon.- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament
d’Igualada, que queda redactada de la manera que consta a l'expedient.
Tercer.- Trametre el text íntegre d'aquesta Ordenança i l'acord de la seva aprovació a l’Administració de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d'edictes de la casa consistorial.
Alhora, anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí Oficial de la Província en què
s'hagi publicat íntegrament aquesta.
Quart.- L’Ordenança reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament d’Igualada entrarà en
vigor la data que resulti publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini previst a
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, data en la qual quedarà derogat
definitivament el Reglament sobre la regulació de la concessió d’ajudes econòmiques a persones o famílies.
ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT
D’IGUALADA
Article 1.- Definició de prestació social de caràcter econòmic
Les prestacions econòmiques regulades en aquesta ordenança són les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat
atendre determinades situacions de necessitat social en què es troben les persones que no disposen de recursos
suficients per a fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los o de rebre’ls d’altres fonts.
Aquestes prestacions estan excloses de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d'Igualada (art. 3 c) i
estaran subjectes a l’existència de crèdit pressupostari.

Les prestacions socials de caràcter econòmic tenen per finalitat donar suport a les persones i/o famílies que tenen greus
dificultats socioeconòmiques per a fer front a la cobertura de les seves necessitats bàsiques, i per a les quals els ajuts
establerts siguin necessaris per tal de millorar, contenir o evitar l’empitjorament de la situació.
Article 3.- Destinataris
Podrà ser destinatari de la prestació qualsevol persona -per a si o per a la seva unitat de convivència- empadronada a
Igualada que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica i per la qual les prestacions establertes siguin
necessàries per tal de millorar, contenir o evitar l’empitjorament de la situació.
Tindran accés prioritari a les prestacions, les unitats de convivència amb infants. També tindran especial atenció les
situacions de vulnerabilitat o exclusió social.
Article 4.- Requisits de les persones sol·licitants de les prestacions
Els requisits de les persones sol·licitants de les prestacions són:
a)

Ser majors de 18 anys o estar emancipats legalment.
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Article 2.- Finalitat de les prestacions
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b)

Estar empadronades a la ciutat d’Igualada, a excepció feta de les persones en situació d’extrema pobresa o de
desemparament que es trobin en el municipi.

c)

Tenir una situació econòmica que no li permeti afrontar les necessitats bàsiques. Per calcular aquest requisit es
prendrà com a referència l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya i en relació al nombre de membres de la
unitat familiar, els ingressos de la unitat familiar no han de superar els resultants d’aplicar la següent fórmula: 0,3 x
nº de membres de la unitat familiar x IRSC. (Annex 1).

d)

No disposar de recursos alternatius que demostrin l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per la
qual se sol·licita la prestació, i en especial, no rebutjar ni haver rebutjat cap possibilitat d’obtenir algun ingrés.

e)

No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per l’Ajuntament d’Igualada o altres administracions que
puguin cobrir la necessitat sorgida.

f)

No haver rebut prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament en el darrer any per un import igual a 3
vegades l’IRSC mensual, a excepció feta de casos que requereixin una atenció urgent.

Article 5.- Obligacions de les persones destinatàries
Són obligacions de les persones destinatàries de les prestacions:
a)

Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar.

b)

Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les prestacions.

c)

No rebutjar cap possibilitat d’obtenir algun ingrés.

d)

Comunicar als Serveis Socials Municipals les variacions i canvis existents de la situació socioeconòmica de la
persona o de la unitat de convivència que puguin modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i
resolució.

e)

Complir, si s’estableix, el pla d’atenció social individual.

f)

En el cas de les prestacions econòmiques que només cobreixin una part de la necessitat, prèviament el beneficiari
tindrà l’obligació de fer-se càrrec de la part restant, sempre que sigui possible.

g)

Si escau, justificar l’ajuda mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa.

h)

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l’Ajuntament d’Igualada i facilitar quanta
informació i documentació li sigui requerida.

Article 6.- Tipologia de les prestacions

a)

En relació amb l’habitatge habitual:

•

Ajuts per garantir els subministraments bàsics.

•

Despeses derivades de l’accés a un nou habitatge.

•

Ajuts per al manteniment de la llar habitual.

•

Ajuts a les despeses per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament, ruïna, higiene,
catàstrofe o altres causes de força major.

•

Ajuts per mantenir les condicions mínimes d’higiene de l’habitatge.

b)

De suport a l’atenció sanitària:

•
•
•

Ajuts per a medicaments i tractaments en circumstàncies especials, sempre amb prescripció mèdica.
Ajuts per a desplaçaments per motius mèdics.
Ajudes tècniques complementàries imprescindibles i sense cobertura per part d’altres organismes o entitats.
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Les prestacions es classifiquen, segons la necessitat que pretenen cobrir en els tipus següents:
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c) En relació amb l’alimentació i la higiene:
•
•
•

Ajudes per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència.
Ajudes per alimentació infantil i higiene-lactància.
Ajudes per dietes especials establertes per prescripció mèdica.

(Aquestes prestacions podran ser cobertes a través del Projecte “Banc de queviures”).
d) Atenció als infants i adolescents (menors de 18 anys):
•
•
•

Ajudes per activitats extraescolars i de lleure.
Ajudes per llibres i material escolar.
Ajudes per a menjador escolar complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu.

e) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:
•

Ajuts allotjaments alternatius (fondes, hostals...).

•

Acolliment residencial d’urgència.

•

Ajudes per l’atenció de situacions d’urgència i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes
contemplats en els epígrafs anteriors.

Article 7.- Criteris d’atorgament
A l’hora de valorar la situació de necessitat es tindran en compte tant criteris de caràcter econòmic com criteris de
caràcter social, que determinaran una puntuació. Segons la puntuació que resulti d’aplicar aquests criteris s’establirà el
percentatge de l’ajut.
a)

Criteris econòmics.

Per valorar la situació econòmica de la unitat de convivència, i establir la puntuació resultant, es calcularà la renda
disponible màxima mensual, per la qual cosa s’utilitzarà la fórmula de càlcul següent:
Mitja de tots els ingressos mensuals - Despeses mensuals de lloguer/hipoteca / Nombre de persones de la unitat de
convivència
La mitja d’ingressos mensuals es calcularà sobre els tres últims mesos i es farà en relació amb els que obtinguin tots els
membres de la unitat de convivència.
Les despeses mensuals de lloguer o hipoteca es calcularà a partir de les despeses pagades en concepte de lloguer o
hipoteca, fins a un màxim de l’IRSC mensual vigent.
El nombre de persones de la unitat de convivència que es comptabilitzarà serà com a màxim de sis.

Renda disponible màxima mensual
Més de 300 EUR
250 EUR a 300 EUR
200 EUR a 249 EUR
150 EUR a 199 EUR
Menys de 150 EUR

Punts
0 (excepte persones soles, 1)
1
2
3
4

Aquestes quantitats s’actualitzaran amb l’aplicació de la variació anual de l’RSC.
b)

Criteris socials.

Consten de la valoració del professional dels indicadors següents, que podran sumar o restar (agregats positius o
negatius):
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Una vegada calculada la renda disponible màxima mensual es puntuarà d’acord amb la següent taula:
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1. Agregats positius:
o

Composició familiar: persona sola, família monoparental, nombrosa, persones majors de 65 anys: 1 punt.

o

Situació sociofamiliar: dificultats en les relacions familiars, situacions de risc dels i les menors (desatenció,
dificultats d’escolarització, situacions de violència familiar, dificultats d’integració social,....): 2 punts.

o

Problemàtiques de salut: malalties greus, manca autonomia personal, discapacitat igual o superior al 65 %,
drogodependències, malalties mentals: 2 punts.

o

Participació activa en el pla d’atenció social individual i/o en el procés d’integració social, formativa i/o laboral: 2
punts.

o

Altres, segons informe del professional:1 punt.

2. Agregats Negatius:
o

Incompliment dels acords establerts amb els serveis socials bàsics: -1 punt.

o

Tinença de patrimoni i altres béns (impostos de matriculació de vehicles......) a valorar pels serveis socials bàsics:
-1 punt.

o

Altres, segons informe del professional: -1 punt.

Article 8.- Quantia i barem de les prestacions
L’import màxim que podrà rebre anualment una unitat de convivència, en concepte de prestacions econòmiques socials
s’estableix en 3 vegades l’import mensual de l’IRSC.
Per a concedir una prestació, cal haver obtingut un mínim de 4 punts dels establerts en l’article anterior.
L’import de les prestacions econòmiques socials municipals vindrà determinat per la suma de les valoracions
econòmiques i socials que es contemplen en els criteris d’atorgament ( fins un màxim de 12 punts) segons el què
s’estableixen a la següent taula:
PUNTUACIÓ
De 3 a 4 punts
De 5 a 7 punts
De 8 a 9 punts
De 10 a 12 punts

IMPORT DE L’AJUT
Fins a 50 % de la despesa
Fins a 70 % de la despesa
Fins a 90 % de la despesa
Fins a 100 % de la despesa

9.- PROCEDIMENT
Únicament es podrà accedir a les prestacions a partir de la proposta realitzada per part dels Serveis Socials Municipals
prèvia valoració de la situació de necessitat i del compliment dels requisits.
a)
b)
c)

El/la professional referent valorarà la situació de necessitat d’acord amb els criteris definits en aquest document.
El /la professional referent realitzarà una proposta de concessió de la prestació.
L’alcalde acordarà, si escau, la concessió de la prestació.

El conjunt de modalitats de prestacions poden presentar diferents procediments de resolució i pagament d’ajuts: De
manera habitual aquest import s’abona al proveïdor que ve definit per la modalitat de prestació. Excepcionalment es
tramitaran prestacions dineràries adreçades directament a la persona destinatària.
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S’estableix, així mateix, una quantia màxima anual d’ajut per a cada tipologia, d’acord amb la taula de l’annex 2.
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10.- DOCUMENTACIÓ
El/la professional que fa la proposta serà responsable de la verificació dels aspectes a valorar. Per això verificarà la
informació de què ja disposa l’administració (empadronament, composició familiar, propietats, béns immobles,....),
actualitzarà les dades que ja té a l’expedient de serveis socials relatives a les rendes i a la situació social. Es demanarà
la documentació acreditativa d’ingressos i despeses. En cas de no disposar de la informació necessària, i prèvia
autorització expressa del destinatari/ària, es podrà sol·licitar informació a altres organismes oficials.
11.- PAGAMENT DELS AJUTS
El sistema de pagaments habitual de les prestacions socials serà mitjançant transferència bancària al compte del
proveïdor de la prestació. Només en casos excepcionals, el pagament es podrà fer directament al beneficiari, en aquest
cas sempre per transferència bancària.
ANNEX 1
LÍMIT MÀXIM D’INGRESSOS MENSUALS FAMILIARS PER A L’ACCÉS ALS AJUTS SOCIALS MUNICIPALS PER
L’ANY 2011
Unitat familiar
Una persona
Dues persones
Tres persones
Quatre persones
Cinc persones
Sis persones

Ingressos mensuals
664 EUR
863 EUR
1.062 EUR
1.261 EUR
1.659 EUR
1.858 EUR

Aquestes quantitats s’actualitzaran amb l’aplicació de la variació anual de l’RSC.
ANNEX 2
QUANTIA MÀXIMA ANUAL DE LES PRESTACIONS

400 EUR
900 EUR
600 EUR
A concretar
600 EUR
A concretar
100 EUR
200 EUR
800 EUR
500 EUR
A concretar

CVE-Núm. de registre: 022011026567

En relació amb l’habitatge habitual
Subministraments bàsics
Accés a un nou habitatge
Manteniment de la llar habitual
Pèrdua d’habitatge per força major
Higiene de l’habitatge
Suport atenció sanitària
Medicaments i tractaments
Desplaçaments
Ajudes tècniques complementàries
En relació amb l’alimentació i la higiene
Necessitats bàsiques de subsistència per persona
Alimentació infantil i higiene-lactància
Dietes especials establertes per prescripció mèdica
Atenció als infants i adolescents
Activitats extraescolars i de lleure
Llibres i material escolar
Menjador escolar (complementarietat)
Situacions de desemparament i urgències
Allotjament alternatius (fondes)
Acolliment residencial d’urgència
Despeses urgents no contemplades anteriorment

400 EUR
A concretar
200 EUR
1.000 EUR
1.200 EUR
A concretar

Aquestes quantitats s’actualitzaran amb l’aplicació de la variació anual de l’RSC.
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Recursos
L’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament
d'Igualada exhaureix la via administrativa. Contra aquesta els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala d’aquest Ordre Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini
màxim de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació. I tot això, sens perjudici d’interposar
aquells altres recursos i accions que es considerin procedents.
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Igualada, 24 d’octubre de 2011
L’alcalde, Marc Castells i Berzosa

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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