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Dilluns, 28 de desembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Prats de Lluçanès

ANUNCI

L'Ajuntament  en  Ple  en  sessió  celebrada  el  dia  28  d'octubre  de  2015,  aprovà  inicialment  l'Ordenança  municipal 
reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès. Ha estat exposat al públic 
durant el termini de 30 dies, sense que s'hagin produït al·legacions, es procedeix a la seva publicació íntegra:

"ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS AJUTS ECONÒMICS D'URGÈNCIA SOCIAL DE L'AJUNTAMENT 
DE PRATS DE LLUÇANÈS

Article 1.- Objecte

1.1.  L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació  de l'atorgament  d'ajuts econòmics d'urgència social  destinats al 
pagament de serveis municipals atorga l'Ajuntament de Prats de Lluçanès.

1.2. La base de la regulació legal d'aquesta ordenança es troba en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de definició de les 
funcions dels serveis socials basics, la Llei 13/2006 de 27 de juliol, reguladora de les prestacions d'urgència socials i el 
Decret 27/2003 regulador dels serveis socials d'atenció primària.

1.3.  Els  ajuts  econòmics  estan  destinats  a  garantir  la  cobertura  de  determinats  serveis  municipals  bàsics  que 
requereixen el pagament d'una taxa, per tal de donar suport temporal a situacions de necessitat social.

Article 2.- Finalitat dels ajuts

2.1. La destinació del ajuts econòmics és fer front a unasituació de necessitat que impedeixi a les persones afectadesde 
fer front al pagament de taxes municipals de serveis públics següents:

• Taxa per a la prestació del servei d'Escola Bressol.
• Taxa per a la prestació de serveis d'ensenyament especials.
• Taxa per a l a prestació del servei d'atenció integral a la gent a l'àmbit rural SAIAR.
• Taxa pel servei de piscina municipal.
• Taxa pel servei de clavegueram.
• Taxa per prestació de cementiri local.
• Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.
• Així com qualsevol altre servei de prestació municipal que la Junta de Govern pugui valorar la necessitat d'atorgar un 
ajut econòmic.

Article 3.- Persones beneficiàries

Podran beneficiar-se d'un ajut d'urgència social per al pagament de serveis municipals a càrrec del pressupost municipal 
de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès les persones en que concorrin conjuntament les circumstàncies següents:

a) Les persones que acreditin trobar-se en situació de necessitat, en superar la puntuació mínima establerta segons els 
barems econòmic i social que s'adjunten en annex.
b) Les persones en situació de necessitat  acreditada que visquin i  estiguin empadronades al municipi  de Prats de 
Lluçanès des d'almenys un any abans de sol·licitar l'ajut.

Quedaran exclosos d'aquest requisit aquells casos d'extrema necessitat prèvia valoració de Serveis Socials.

Article 4.- Quantia dels ajuts econòmics

4.1. La quantia de l'ajut es determinarà aplicant sobre l'import subvencionable el percentatge que resulti de la puntuació 
conjunta obtinguda segons els barem econòmic i social. C
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4.2. La concessió de l'ajut queda subordinada en tot cas a la disponibilitat en el pressupost municipal de crèdit adequat i  
suficient.

Article 5.- Obligacions dels beneficiaris

Les persones beneficiaries d'ajuts econòmics hauran d'utilitzar aquest imports per a satisfer la taxa o taxes objectes de 
l'ajuda.

Article 6.- Procediment d'atorgament dels ajuts

6.1. Sol·licitud

S'ha de presentar en el registre general una sol·licitud acompanyada de la documentació següent:

• DNI, NIE.

• Certificat empadronament i convivència.

• Justificant dels ingressos de la unitat familiar: nòmines.

prestacions d'atur, declaració de renta, pensions etc.

• Informe de Vida laboral

• Despeses de l'habitatge: rebut de lloguer o hipoteca

• Justificants de despeses extraordinàries per la cobertura de necessitats bàsiques.

• Justificació de la situació familiar i dels membres computables: monoparental, discapacitats, persones dependents, 
llibre de família sentències de separació, divorci, reclamació de pensió d'aliments etc.

Els Serveis Socials municipals poden sol·licitar que s'adjunti qualsevol altre document que considerin oportú per tal de 
poder acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica.

6.2. Procediment

6.2.1. Informe-proposta de l'equip d'atenció social

L'atorgament d'un ajut econòmic requerirà d'una prospecció de la situació suficient del o la professional de referència, 
amb caràcter previ, consistent en un diagnòstic de la situació i d'elaborar un informe tècnic on consti que s'ha fet la 
prospecció pertinent, el pla de treball i compromisos acordats, l'import de l'ajut proposat i el concepte pel qual se si  
dona.

6.3. Resolució

La competència per a l'atorgament de l'ajut s'atribueix a la Junta de Govern Local. No obstant això, excepcionalment, 
podran ser atorgats per l'Alcalde, si la urgència del cas no permet ajornar la decisió fins a la propera reunió de la Junta  
de Govern Local.

Article 7.- Acceptació, pagament i control

7.1. A efectes del compliment de les condicions fixades per a laseva aplicació, els ajuts han de ser acceptats pels 
beneficiaris.

7.2. Els ajut es compensaran directament per l'ajuntament si la taxa no ha estat liquidada o es retornarà al beneficiari si  
aquest ja ha abonat la taxa en qüestió.

Article 8.- Normativa d'aplicació supletòria

Per a tot allò no previst en aquesta ordenança i en la normativa anteriorment esmentada en l'article 1.2, els buits i  
dubtes quepuguin presentar-se es resoldran aplicant supletòriament les disposicions següents: C
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a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions
c) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el ....... i que ha 
quedat definitivament aprovada en data ......., regirà des del dia següent al de la publicació en el  Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX:

1.- BAREMACIÓ ECONÒMICA (màxim 50 punts)

1.1.- Es calcularà a partir de la renda disponible de la família (els ingressos bruts mensuals).
1.2.- Es descomptarà un màxim de 300 EUR del lloguer o hipoteca de la vivenda habitual.
1.3.- IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) Any 2015: 569,12 EUR (TAULA 1).

Composició unitat de convivència Ingressos màxims 
mensuals 2015

Un adult 739.56
Un adult i un infant 1.027,99
Un adult i dos infants 1.316,42
Un adult i tres infants 1.604,85
Dos adults 1.220,27
Dos adults i un infant 1.508,70
Dos adults i dos infants 1.797,13
Dos adults i tres infants 2.085,56
Tres adults 1.700,41
Tres adults i un infant 1.988,84
Tres adults i dos infants 2.277,27
Tres adults i tres infants 2.565,70

TAULA DE CÀLCUL PER A LA BAREMACIÓ ECONÒMICA (TAULA 2)

Taula de puntuació Puntuació econòmica
Ingressos inferiors al 25% dels ingressos màxims mensuals  50 punts
Ingressos entre el 25 i el 50% dels ingressos màxims mensuals  40 punts
Ingressos entre el 50 i el 75% dels ingressos màxims mensuals  30 punts
Ingressos entre el 75 i el 100% dels ingressos màxims mensuals  20 punts

2.- BAREMACIÓ SOCIAL (màxim 50 punts) (TAULA 3)

Indicadors Puntuació social fins a 
Familiars:
· separació recent de la parella
· manca de normes, hàbits, mala administració...
· relacions familiars conflictives, etc.
· altres

5 punts

Situació de risc social pels menors:
· absentisme escolar
· negligència/abandonament
· alimentació insuficient
· maltractaments familiars
· altres

10 punts

Dificultats socials per motius de salut:
· drogodependències/ludopaties
· salut mental
· malalties orgàniques greus
· minusvalidesa d'algun membre dela unitat familiar
· altres

10 punts
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Indicadors Puntuació social fins a 
Condicions precàries de l'habitatge:
· amuntegament
· desnonament
· altres

5 punts

Famílies en seguiment de serveis socials 5 punts
Atur d'algun membre principal de lafamília 5 punts
Família nombrosa o monoparental 5 punts
Família amb menors en acolliment 5 punts

3.- Es podran demanar ajuts els casos que compleixin els requisits descrits més amunt i  superinels 25 punts, d'un 
màxim de 100 punts, obtinguts de la suma de la baremació social i la baremació econòmica.

De 0 a 5 punts no es té dret a l'ajut
De 5 a 25 punts Un 10%
De 25 a 50 punts un 50% 
De 50 a 75 punts un 75%
De 75 a 100 punts un 100%

Prats de Lluçanès, 16 de desembre de 2015
L'alcalde, Isaac Peraire i Soler

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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