Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin
presentat reclamacions, l’esmentat acord plenari d’aprovació inicial de data 7 de maig
de 2020, s’eleva a definitiu sense necessitat d’adopció d’acord expres.

https://bop.diba.cat

Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que el Ple de la corporació, en sessió
celebrada en data 7 de maig de 2020, va acordar entre altres, aprovar inicialment la
modificació del Reglament Municipal de l’Ajuntament de Rubí d’Ajudes Econòmiques
de Caràcter Social aprovat pel Ple l’1 d’octubre de 2015 i publicat al Butlletí Oficial de
la Província el 30 d’octubre de 2015.

A

EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
“AJUDES ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL”

Salut i atenció sanitària
Odontòleg
Ulleres
Ortopèdies i pròtesis
Ajudes tècniques de mobilitat
Medicació
Desplaçaments habituals
Trasllats per assistència sanitària
Ajudes al transport (formació per l'activació en el mercat de
treball)
Transeünts

500 EUR/any
350 EUR/any
600 EUR/any
600 EUR/any
300 EUR/ any

250 EUR/any
250 EUR/any
20 EUR/any

CVE 2020026380
Data 6-10-2020
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANNEX 4 QUANTIES MAXIMES DE LES AJUDES
Accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les ajudes derivades del mateix
Lloguer endarrerits i lloguer habitual
6.829 EUR/any
Reparacions o adaptació habitatge i Eliminació barreres
3.000 EUR/any
arquitectòniques i millora d'habitatge
Pagament situacions llançaments i desnonaments i
6.829 EUR/any
Allotjament temporal d'urgència
Allotjament temporals d'urgència per a gent gran (65 anys o
100 EUR/persona i dia
mes) sense recursos
Facilitar l'accés a un habitatge
6.829 EUR/any
Manteniment condicions mínimes d'higiene
1500 EUR/any
Garantir els subministraments bàsics (aigua, llum i gas)
600 EUR /any
Altes en els subministres bàsics
1000 EUR/any
Neteges xoc habitatge
2.500 EUR/any
Trasllat residencial en situacions greus
300 EUR/any

Pàg. 1-2

El text íntegre de la modificació del reglament es transcriu a continuació:

1 persona

150 EUR/mes (6
mesos i fins a 12 a
valorar com a màxim)

B

Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i roba i calcat
Alimentació i necessitats bàsiques de subsistència:

Atenció als infants
Escola Bressol
Material escolar i Llibres
Transport escolar
Menjador Escolar
Extraescolars i Lleure
Suport a la integració sociolaboral
Accés processos formatius

1.800 EUR/any
100 EUR/any
270 EUR/any
910 EUR/any
600 EUR/any

400 EUR/any

Article 15.4:
La concessió de l’ajut s’efectuarà mitjançant resolució provisional i seguidament es
procedirà a l’abonament de l’ajut de conformitat amb el que s’estableix a l’article 19.
L’Ajuntament atendrà el pagament dels ajuts tramitats pel procediment d’urgència a
través de bestretes de caixa fixa.”

Rubí, 25 de setembre de 2020

El secretari general,

B

Josep Manuel Colell Voltas

A

50 EUR/mes (durant el
primer any)

https://bop.diba.cat

Alimentació infantil i bolquers

Pàg. 2-2

5 persones o mes

CVE 2020026380

4 persones

Data 6-10-2020

3 persones

200 EUR/mes ( idem
anterior)
300mes ( idem
anterior)
350/mes ( idem
anterior)
400 EUR/mes ( idem
anterior)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2 persones
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