Dilluns, 29 de setembre de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Igualada
Secretaria
ANUNCI d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de les prestacions socials de caràcter
econòmic de l'Ajuntament d'Igualada
Es fa saber que ha restat aprovat definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de les prestacions socials de
caràcter econòmic de l'Ajuntament d'Igualada, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 22 de juliol de 2014.
De conformitat amb els articles 70.2 de la Llei 7/1985, d'1 d'abril, de bases de règim local i 66.1 del Decret 179/1995 de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica el text íntegre de la
modificació de l'esmentada Ordenança.
Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini màxim de
dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació. No obstant, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es
considera procedent.
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC
DE L'AJUNTAMENT D'IGUALADA.
- A l'article 6 Tipologia de prestacions.
lletra d) Atenció als infants i adolescents (menors de 18 anys):
• ajudes menjadors escolars: suprimir "complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu".
lletra e) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent, afegir:
• Ajuts per a desplaçaments.
- A l'article 7.- Criteris d'atorgament:
Al primer paràgraf, afegir:
"Tot i així, els i les professionals podran fer excepcions quan la situació així ho requereixi, de manera raonada, i
valorada conjuntament amb la persona responsable del servei."
Taula de renda disponible màxima mensual substituir per la següent:
Punts
0 (excepte persones soles, 1)
1
2
3
4
6
8

CVE-Núm. de registre: 022014023955

Renda disponible màxima mensual
Més de 300 EUR
250 EUR a 300 EUR
200 EUR a 249 EUR
150 EUR a 199 EUR
100 EUR a 149 EUR
50 EUR a 99 EUR
Menys de 50 EUR
Als agregats positius, afegir:

• Problemes relacionats amb l'habitatge: pèrdues, males condicions, deute: 1 punt.
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Als agregats negatius, afegir:
• Actitud passiva en el procés de millora: 1 punt.
- A l'Annex 2, Quantia màxima anual de les prestacions, modificar els imports pels conceptes que s'assenyalen que
quedaran fixats de la manera següent:
En relació amb l'habitatge habitual:
Subministraments bàsics
Manteniment de la llar habitual
Suport atenció sanitària:
Desplaçaments
Atenció als infants i adolescents:
Menjador escolar
Situacions de desemparament i urgències:
Desplaçaments

500 EUR
700 EUR
150 EUR
A concretar
150 EUR

CVE-Núm. de registre: 022014023955

Igualada, 15 de setembre de 2014
L'alcalde, Marc Castells i Berzosa
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