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EDICTE

No haventͲse presentat alͼlegacions en el termini d’exposició pública de vint dies a
l’acord d’aprovació inicial pel Ple de  data 15/03/18, de les Bases GENERALS
REGULADORESDEPRESTACIONSECONÒMIQUESDECARÀCTERSOCIAL;elmateixha
quedatelevatadefinitiuiesdonapublicitataltextíntegresegüent:

“BASES GENERALS REGULADORES DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER
SOCIALD’ARENYSDEMUNT

PREÀMBUL

Lafonamentacióenl'atorgamentdelesprestacionsdecaràctereconòmicconstitueix
unaspecteessencialenlespresentsbaseslesqualshanadoptatuncriteridemàxima
objectivitat.Elscriterisd'atorgamentdelespresentsbasescombinenduescausesque
generen la concessió de prestacions: primer el compliment dels indicadors de
baremació social i econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta
manera la concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del
dretpúblic);isegon,la concessióexcepcionalenbasealavaloracióconsensuadade
l'equiptècnicdeserveissocialsperadeterminadessituacions.Lesnecessitatssocials
que acompanyen el nou marc social i econòmic canviant i la heterogeneïtat de la
ciutadania potencialment vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta
segonamodalitatdeconcessióenbasealanecessàriaflexibilitatquehad'acompanyar
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal tenir
presentqueelsrequisitsd'accessibilitatcontemplatsenaquestsbasessegueixenuna
pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica en major mesura la facultat dels
professionalsdel'atenciósocialenmatèriad'atorgament.

LaLlei13/2006,de27dejuliol,deprestacionssocialsdecaràctereconòmiccontempla,
entre d'altres, la possibilitat d'atorgar mitjançant concurrència competitiva aportacions
dineràries amb la finalitat d'atendre determinades situacions de necessitat en què es
trobenlespersonesquenodisposenderecursoseconòmicssuficientsperafrontarͲles.I
amb l’objectiu de donar resposta a  determinades situacions de necessitat de persones
del municipi, es disposen un conjunt de prestacions econòmiques de dret de
concurrència. La concessió d’aquestes prestacions és limitada per les disponibilitats
pressupostàriesiéssotmesaaconcurrènciapúblicaiaprioritzaciódelessituacionsde
majornecessitat.

1.Objecte

_____

B

Aixímateix,lanormativa,obrelapossibilitatd’atorgarajutsdirectesiurgentsapersones
ambnecessitats,deformaexcepcional,iaquestes,tambéestanreguladesenlespresents
bases.

2.Finalitatdelsajuts

Elconjuntd’ajutsregulatsenlespresentsbasestendeixen,enprimerainstància,a
palͼliarlesnecessitatssocialsieconòmiques,oderiscsocialurgent(oimmediat)de
les famílieso unitats de convivència i, en segon lloc, aquelles que fan més fàcil la
convivènciadinselterritori.
3.Modalitatsdeprestació
3.1Sónlessegüents:
a)Necessitatsbàsiquesd’alimentació,higiene,robaicalçat:
a.1)Ajutsperaalimentació,lactànciainecessitatsbàsiquesdesubsistència.
a.2)Ajutsperarobaicalçat.
b) Accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del
mateix:
b.1) Ajuts per a fer front al pagament de les condicions mínimes per garantir
l’allotjament (reparacions o adaptació de l’habitatge per proporcionar els nivells
mínims d’habitabilitat, equipament bàsic de primera necessitat per a l’habitatge
habitualoperagarantirlescondicionsmínimesd’higiene).
b.2.) Despeses puntuals per a facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge:
pagaments puntuals de quotes hipotecàries o de lloguer, etc. (quan existeixin
garantiesdecontinuïtatenelpagamentdelmateix).

_____
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Data 16-5-2018

1.4. No formen part de l’objecte d’aquestes bases les prestacions que en via
administrativa són resoltes per altres nivells d’administració, encara que les
mateixes puguin haver estat incoades per part dels serveis tècnics de polítiques
socials.Aaqueststipusdeprestacionsexògenesonogestionadesdeformaíntegra
perlaCorporació,elsseràd’aplicaciólasevanormativaespecífica.
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1.3. Les prestacions econòmiques de caràcter social, regulades en les presents
bases,noformenpartdelesprestacionsdelsistemadelaSeguretatSocial,malgrat
queenpodenserbeneficiarieslespersonesinclosesenaquestsistema.

B

1.2.Elsajutscontemplatsenlespresentsbasesrestensubjectes,enprimerlloc,ala
disponibilitatdecrèditidotaciópressupostàriaperpartdelacorporaciói,ensegon
terme,alcriteridenecessitatsocialreflectitalbaremsocialialbaremeconòmicde
lespresentsbases.

A

1.1. L’objecte de les presents bases és regular les prestacions econòmiques
destinades a l’atenció de les necessitats socials, així com el seu procediment de
concessió.,tantenrègimdeconcurrènciacompetitiva,comd’urgència.

c.2)Odontologia,oftalmologia,ortopèdiesipròtesis.
c.3.)Ajudestècniquescomplementàriesalesconcedidesperaltresadministracions,
perprescripciófacultativa.
c.4.)Ajudesperamedicaments(semprequesiguiperprescripciómèdica).
c.5.)Ajudescomplementàriesalesconcediespelserveipúblicdesalut.
d)Desplaçamentspernecessitatsformativesod’atenciósanitària:
d.1)Transportperapersonesambmobilitatreduïdaocircumstànciesespecials.
d.2.)Desplaçamentsperrebreatenciósanitàriasempreiquannoestiguicobertpel
sistemasanitari.
d.3.)Ajudes al transport sempre que els desplaçaments estiguin motivats per
activitatsdeformacióod’activacióenelmercatdetreball.
e)Atenciósocioeducativaainfantsiadolescents:actuacionsdeprevenció,situació
derisc,proteccióidesemparament:
e.1.)Ajudespuntualsperal’escolaritzacióal’educacióinfantil0Ͳ3anys.
e.2)Ajudespuntualsperadespesesvinculadesal’escolarització.
e.3)Ajudespuntualsperamenjadorescolarcomplementàriesalaconvocatòriade
bequesdelsistemaeducatiu.
e.4.)Ajudespuntualsperactivitatssocioeducativesdurantelcursescolar(sortidesi
colònies,extraescolars,etc.)
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c.1)Despesesdetractamentterapèutics.
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c)Prevencióimantenimentdelasalutiatenciósanitària:
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b.6)Condicionamentbàsicdel’habitatge

Data 16-5-2018

b.5)Allotjamenttemporal,puntualiurgent
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b.4)Desnonamentoaltracausamajor

A

b.3.)Ajutsperagarantirelssubministramentsbàsicsielcorrectefuncionamentde
lesinstalͼlacionsbàsiquesenl’habitatgehabitual.

f)Ajudesperatranseünts,consistentsenunàpatiunbitlletsenzilldetransport.
g)Ajudesaltransportperapersonesde65anysomés.
_____

B

e.5) Ajudes puntuals per activitats socioeducatives durant les vacances escolars
(casals,colònies,etc.)

h)Ajudesaltransportperapersonesensituaciód’atur.

b.1) Poden concedirͲse a través d’un pagament individual i puntual, segons una
situació concreta de necessitat, amb caràcter urgent, transitori i previsiblement
irrepetible,quelapersonanopotatendrepersimateixa.Excepcionalmentespodrà
concedirenmésd’unaocasió.
b.2)PodenconcedirͲseenrègimdeconcurrènciacompetitiva.
4.2.Aquestesprestacionssónafonsperdut.
5.Beneficiaris/àries
5.1.Podenésserbeneficiàriesdelesprestacionsreguladesalespresentsbasesles
persones empadronades en el municipi d’Arenys de Munt, amb una antiguitat
mínimadesismesos.
5.2. La unitat familiar haurà de considerarͲse com a unitat econòmica en termes
d’ingressosidespeses.Aefectesd’aquestesbases,esconsideraràunitatfamiliaro
deconvivència,laconstituïdaperungrupdeconvivènciacomuna—segonselpadró
municipal— per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga; o de parentiu
perconsanguinitat,adopcióoafinitat.Larelaciódeparentius’avaluaràapartirdela
personasolͼlicitant.
Per al càlcul de la renda per unitat familiar es tindran en compte els ingressos
obtingutsper:


a)Totselsmembresdelaunitatfamiliar.
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b)Dineràries:
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a) Materials: S’entenen com a prestacions materials aquelles en què es presta de
formadirectaelsuporttècnicomaterialdel’ajut.

Data 16-5-2018

4.1.Elconjuntdemodalitatsdeprestacionssocialsdecaràctereconòmicrecollides
a l’article 3 de les presents bases, poden presentar diferents tipologies. Aquest
conjunt de tipologies es classifica, per a què així consti en la respectiva resolució
d’atorgament,coma:
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4.Tipologiaiformesdeconcessiódelesprestacions

A



c)Enelcasdedivorcioseparaciólegal,noestindranencompteelsingressos
del cònjuge que no convisqui amb el/la beneficiari/ària. No obstant, tindrà la
consideració de membre computable, si s’escau, el nou cònjuge o persona
_____

B

b) En cas d’acreditació de violència masclista, només es tindran en compte la
rendaoingressospersonalsdequèdisposiladonavíctimad’aquestaviolència.

6.1. La persona solͼlicitant de les prestacions haurà de complir els següents
requisits:

a) Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver
iniciateltràmitlegald’emancipació.

b)Estarempadronadeseneltermemunicipald’ArenysdeMuntambunaantiguitat
mínima de sis mesos i que hi visquin de manera efectiva. Es farà excepció dels
transeünts.

c) Que la unitat de familiar o de convivència de la persona solͼlicitant tingui una
renda disponible igual o inferior a l’Indicador mensual de Renda de Suficiència de
Catalunya(enendavantIRSC)del’exerciciencursperalseuprimermembre.Pera
cada nou membre que formi part de la unitat s’afegirà el valor resultant de
multiplicar aquesta quantitat per un factor d’ajust: 0,5 pel segon membre
[(IRSC)x0.5], 0,9 pel tercer membre [(IRSC)x0.9], 1,2 pel quart membre
[(IRSC)x0.1,2], 1,5 pel cinquè membre [(IRSC)x1,5] i 1,8 a partir del sisè membre
[(IRSC)x1,8].(Al’annex1estrobalataulad’importsmàximsdelarendadisponible
segonscadaunitatdeconvivènciaperal’anyencurs).

d) No disposar de béns immobles –diferents a l’habitatge habitual—, envers els
quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit, a excepció, com a
màxim,d’unaplaçad'aparcamentiuntraster(independentmentdesiconstenjunts
o separats en la referencia del cadastre); ni béns mobles, rendes de l’activitat
econòmicaorendesdelcapitalqueproporcioninrecursosalternatiussuficientsper
atendrelanecessitatperalaqualsesolͼlicital’ajuteconòmic.

e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions
ambl’objectedecobrirlamateixanecessitat.
_____
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6.Requisitsdelsbeneficiaris/àries

Data 16-5-2018

5.4.Estindràespecialconsideracióverselcolͼlectiudepersonestranseüntsosense
habitatge.
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5.3.Excepcionalment,ipreviinformetècnicquehojustifiqui,espodrancontemplar
conjuntament dues o més unitats familiars de convivència que convisquin en el
mateixdomicili.

B

Nogensmenys,pelcasques’acrediti,peralcàlculdelarendamensualdisponiblede
la unitat familiar s’hi pot restar les despeses mensuals de préstec hipotecari o de
lloguer de l’habitatge on resideix la persona beneficiària, amb el límit previst a
l’annex1.

A

unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins el còmput de la
rendafamiliar.



7.2Peralamateixaprestació,enelmateixanyielmateixconcepte,nos’hauràde
presentarladocumentaciódesolͼlicitudsemprequenocanviïnlescircumstàncies.
7.3.Encapcasesreclamaràdocumentacióquejaconstial’expedient
7.4 A la solͼlicitud s’ha d’adjuntar i/o autoritzar la consulta de la documentació
següentrelativaatotselsmembresdelaunitatfamiliarmajorsde16anys,inclosa
lapersonabeneficiària.
7.5Documentacióidentificativaobligatòria:
a)NIF/NIEopassaportdelsolͼlicitant,aixícomdetotselsmembresdelaunitat
familiarqueautoritzinl'Ajuntamentaconsultarlessevesdades.
b) Acreditació de la composició de la unitat familiar. En cas de separació o divorci
caldrà aportar document notarial, justificants d'interposició de la demanda,
sentencia judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin aquesta
situacióicustòdiadefills
c)Encasd’infantsenacolliment,laresoluciód'acollimentdelaDireccióGeneral
d'AtencióalaInfànciail'Adolescència.
d)Encasd’acollimentdelbeneficiari,documentacióacreditativad'aquestfet.
7.6Documentacióobligatòriaacreditativadelsingressosdelaunitatfamiliar:
a)

b)

_____

Entotselscasos,informedevidalaboralactualitzatemèsperlaSeguretatSocial,o
bécaldràsignarunaautoritzaciópertalquel'Ajuntamentconsultilesdadesde
l'informedevidalaboraldelsúltims12mesosalaTresoreriaGeneraldelaSeguretat
Social.
Darrera declaració de la renda, o acreditació de la situació econòmica dels
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Ladocumentaciórelacionadaenaquestapartat,seràconsideradacomamàximai
esrequerirà,encadacas,perpoderrealitzarlavaloraciópertinent.

Data 16-5-2018

Excepcionalment,sil’Ajuntamentnopotrecavarelsesmentatsdocuments,podrà
solͼlicitaral’interessatlasevaaportació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

D’acordalquèdisposal’article28delaLlei39/2015,d’1d’octubre,delProcediment
administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessats no estan
obligats a aportar aquells documents que hagin estat elaborats per qualsevol
Administració,semprequehaginprestatelseuconsentimental’Ajuntamentpertal
queaquestelspuguirecavaroconsultar.

B

7.1 Per poder valorar cada situació de fidedigna es requerirà la documentació
acreditativanecessàriaencadacas.

A

7.Documentacióaaportar

desocupació a l'Institut Nacional de Treball (SEPE), on consti si es percep la
prestaciód'aturilasevaquantia.

x En cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el

certificatacreditatiuactualitzat.

x Encasdepensionistes,elcertificatacreditatiudelapercepciód'unapensiói

delasevaquantiaactualitzada..

x Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti

fefaentment altres ingressos. Si s’escau, declaració responsable d’ingressos
econòmics dels últims 6 mesos anteriors a la presentació de la solͼlicitud,
d’aquells membres de la unitat familiar que no els puguin acreditar d’altra
forma.

x

_____

7.7Documentaciócomplementàriaperadeterminatstipusd'ajut:
Per a determinats ajuts regulats a les presents bases serà necessari aportar i/o
autoritzar,amésdeladocumentacióobligatòriarelacionadaalsapartatsanteriors,
ladocumentacióespecíficasegüent:
a)

Si és el cas, el títol de família nombrosa i/o el títol de família monoparental
vigentsexpeditperl'organismecompetent.

b)

En cas de rebre intervenció especialitzada d'algun membre de la unitat
familiar,informeacreditatiu.

c)

Encasdedisminucióodiscapacitatfísica,psíquicaosensoriald'algunmembre
de la unitat familiar, o invalidesa, certificats que acreditin aquestes
circumstànciesielseugrau.

d)

Encasdemalaltiagreud'algunmembredelaunitatfamiliar,informesmèdics
o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la
convocatòria,excepteenelscasosdemalaltiesdegenerativesenquèladatade
ladocumentacióacreditativaseràindiferent.
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x En cas de persones en situació d'atur, les dades de la prestació per
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delsmodels130obé131.Noobstant,encasd'estarexemptdepresentarels
esmentats models, caldrà acreditarͲho mitjançant l'alta d'autònoms en cas
d'autònom colͼlaborador, o bé mitjançant el model 303 en cas d'autònom
professional.

Data 16-5-2018

x Enelcasdetreballadorsautònoms,lesduesdarreresdeclaracionstrimestrals

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

equivalent dels últims 6 mesos anteriors la presentació de la solͼlicitud, on
constinelsingressospercebuts.

B

x En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat

A

darrerssis(6)mesosanteriorsalapresentaciódelasolͼlicitud,acreditantalgunade
lessituacionssegüents:

Eldarrerrebutdelahipotecaodellloguerdel'habitatgeonresideixila
personabeneficiària,siéselcas.

L'omissió de presentació o la no autorització de consulta de la documentació
complementària suposa la no acreditació de la situació respectiva, i
conseqüentmentnoestindràencompteenlavaloraciódel'ajut.
L'Ajuntamentd’ArenysdeMuntesreservaeldretdesolͼlicitarelsoriginalsdela
documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del
procediment;aixícomeldretderequerirladocumentaciódescritaenaquestarticle
sinohaestatpresentadaeneltempsiformaindicats.
7.8.Enelcasqueesprevegiunpagamentpertransferència,caldràaportardocument
dedomiciliacióbancàriaodocumentacreditatiudelesdadesbancàries.
8.Termini,formaillocdepresentaciódedelessolͼlicituds
8.1.Lasolͼlicitud,acompanyadadeladocumentaciócomplementàriaespecificadaa
l’article7,espresentaràal’Oficinad’AtencióalVilatà(OAv),operqualsevoldels
mitjansquepreveul’article16.4delaLlei39/2015,d’1d’octubre,delProcediment
AdministratiuComúdelesAdministracionsPúbliques.

A

g)
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Encasdedonesvíctimesdeviolènciamasclista,ladocumentacióacreditativa
d'acordamblesprevisionsdel'article33delaLlei5/2008,de24d'abril.
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f)
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x

En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució
acreditativadelgraudedependència.EncasdenohaverͲlarebut,lasolͼlicitudi
l'informemèdiccorresponent.

Data 16-5-2018

x

e)

8.4.Les persones interessades que presentin solͼlicituds defectuoses o
documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies
hàbils esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb
indicacióquesinohofanse’lstindràperdesistitsenlasevapetició.
8.5.Lapresentaciódesolͼlicitudimplical’acceptaciódelatotalitatdelaregulació
descritaenlespresentsbases.
8.6. Les solͼlicituds d’ajuts urgents s’atendran per ordre d’entrada, excepte que a
judici del professional tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social
existeixi una situació que requereixi una atenció més urgent. S’ha de procurar la
majorceleritatpossibleperlaresolucióilliuramentdelesajudes.

_____

B

8.3.Laconcessióhadeserdinsl’anynatural,fentreferènciaalprincipid’anualitat.
Aquellesquenopuguinseratesespermancadedisponibilitathaurandeserobjecte
de convocatòria per l’any següent o bé podrien ser assumides sempre que
prèviament es realitzi una transferència de crèdit per incrementar la dotació de
l’aplicació.
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8.2.Elterminidepresentaciódesolͼlicitudsd’ajutsrestaràobertduranttotl’any.

9.Procedimentdeconcessió

9.2.2.Escomprovaràsilapersonasolͼlicitantcompleixelsrequisitsestablertsper
percebrel’ajudasolͼlicitada,s’especificaràlafinalitatilaquantiad’aquesta.
9.2.3 Una vegada completat l’expedient, s’emetrà el corresponent informe social
per part dels equips bàsics d’atenció social en el qual s’efectuarà un estudi i
valoraciódelapeticióidelasituaciópersonali/ofamiliardelapersonasolͼlicitant
als efectes d’efectuarͲne, si fos necessari, el corresponent historial social i/o
familiarieldissenydelaintervenciósocialpersonalitzadaquesiguinecessària.
9.2.4.L’informedelpersonaltècnicdereferènciadelsequipsbàsicsd’atenciósocial
éspreceptiuielterminiperemetreͲlaesrecomanaquesiguide10diesnaturalsa
menysqueelprocedimentrequereixid’unterminimajoromenor.
9.2.5.Elprofessionalquegeneral’informequemotival’atorgamentvetllaràperla
correctaaplicaciódel’ajut,incorporantal’expedientelsjustificants,acreditacions,
factures i anàlegs que permetin justificar la prestació. El termini de justificació
sobre la correcta aplicació de les prestacions és de tres mesos a partir del seu
abonamentefectiu.
9.2.6. L’equip bàsic d’atenció social podrà disposar que es duguin a terme les
actuacionsdecomprovacióoportunessobrelacertesadelesdadesaportadesper
part de la persona interessada. De la mateixa manera podrà reclamar a aquest
aclarimentsidocumentacióqueconsiderinecessàriaalsefectesdefonamentarla
resolució.
_____

https://bop.diba.cat
Pàg. 9-25
CVE 2018019401

9.2.1Elprocedimentdeconcurrèncias’iniciarà,sempre,ambpeticiódelapersona
interessada.Enelprocésdetramitacióipelquèfareferènciaalsterminis,esmena
d’errors i tràmits s’aplicarà allò previst a l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntamentd’ArenysdeMunt.

Data 16-5-2018

9.2Tramitacióperprocedimentdeconcurrència:
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9.1.2 Els serveis socials municipals són responsables de la tramitació de les
prestacions previstes al les presents bases. El personal tècnic dels serveis socials
bàsics s’encarregarà de rebre, valorar i formular la proposta de resolució de les
solͼlicitudsrebudes.

B

9.1.1.La tramitació de les prestacions podrà ser a instància d’interessat o d’ofici
pels propis serveis socials de l’Ajuntament en casos en què així es valori a causa
d’una necessitat urgent, especialment quan es tracti de persones menors o que
requereixin una especial protecció (En el supòsit de tramitació d’un procediment
iniciatd’ofici,eldiad’iniciaefectesdecòmputdeterminis,seràeldelaresolucióa
partirdelaquals’acordalaincoaciódelprocedimentd’ofici).

A

9.1.Latramitacióengeneral:

9.3ͲTramitacióperprocedimentd’urgència
9.3.1. El procediment es pot tramitar de forma urgent degut a situacions de
necessitats, sense perjudici de les posteriors actuacions destinades a la
comprovaciódelcomplimentdelsrequisitsfixatsenlapresentnormativaideles
garantiesprocedimentalsqueemparenalaciutadania.Entotcas,iexcepteraons
de força major degudament justificades, serà imprescindible l’informe social que
acreditil’efectivasituaciód’emergènciailapropostaderesolució.
9.3.2.Elpersonaltècnicdereferènciadelsequipsbàsicsd’atenciósocialemetràun
informeͲpropostad’atorgamentdel’ajutesmentantlasevaquantia.
9.3.3.Laconcessiódel’ajuts’efectuaràmitjançantresolucióenelterminimàximde
4dieshàbilssensemésexigènciaqueladocumentacióquesiguiindispensableper
la tramitació de la concessió i a la vista de l’informe tècnic dels equips bàsics
d’atenciósocialqueseràvinculant.L’informeavaluaràlasituaciódenecessitaties
recollirà el caràcter prioritari i urgent de la mateixa. Seguidament es procedirà a
l’abonament de l’ajut de conformitat amb el que s’estableix a l’article 17 de les
presentsbases.
9.3.4. Amb posterioritat a la concessió de l’ajuda es procedirà a completar
l’expedientadministratiudeconcessióaefectesdepoderformularlaresolucióde
concessió definitiva i s’adoptaran totes les mesures que siguin necessàries per a
garantirlasevafinalitatidegutcompliment.
9.3.5.Sienlatramitaciódelcitatexpedientesdemostrésquelaurgèncianoeratal
oqueenrealitatlapersonabeneficiàrianocompliatotselsrequisitsnecessarisper
alaconcessiódel’ajudas’iniciaràelcorresponentprocedimentderevocaciói,en
elseucas,reintegramentdel’ajudaconcedida.

_____

https://bop.diba.cat
Pàg. 10-25
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9.2.11L’Ajuntamentéscompetentperlainterpretaciódelesqüestionsquepugui
suscitarl’aplicaciód’aquestesbases.

Data 16-5-2018

9.2.10 Per qualsevol incidència que es pugui presentar s’acordarà el que es
considerimésajustatalespresentsbases.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9.2.9. El comandament immediat del tècnic instructor validarà la proposta i
informe tècnic social, que recollirà si fos el cas, el resultat de les alͼlegacions
efectuadesperlapersonainteressada,iaprovarà,sis’escau,l’ajuda.

B

9.2.8. Un cop incoat i instruït l’expedient, així com examinada la documentació
aportada, el servei o àrea de serveis socials municipal emetrà una proposta de
resoluciósobrelaprocedènciad’atorgarodenegarlaprestació.

A

9.2.7.Igualment,dinsdelperíoded’instrucció,espodranferentrevistesindividuals
ofamiliarsnecessàriesambelsinteressats,aixícompossiblesvisitesdomiciliàries.

10.2.L’informegeneradordelaresoluciófavorableal’atorgamentdelaprestació
indicarà el fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, basen
l’esmentadaaprovacióiconcretaràlavaloraciósocialieconòmica.
10.3.Aefectesdelcàlculfinaldelavaloraciódelasituaciódecadaunitatfamiliar,
essumaràlapuntuaciódelavaloracióeconòmica,finsaunmàximde7puntsila
puntuació de la valoració social, que constarà de dos apartats: la valoració
ordinària, fins a 3 punts, i la possibilitat de valorar factors addicionals que
afavoreixin o dificultin l’eficàcia en l’assoliment dels objectius socials de la
prestacióeconòmica,finsaunmàximde+/Ͳ3punts.
10.4 L’atorgament d’ajudes regulades a les presents bases requerirà l’obtenció
d’unapuntuaciómínimade3puntsalcòmputglobal,perl’obtenciódelesajudes
d’alimentsbàsics,ide5puntsenelcasd’ajudesdestinadesal’obtenciód’aliments
complementaris.
En el cas d’ajudes destinades a l’obtenció d’aliments complementaris aquests no
estaran vinculats a l’obtenció d’una puntuació mínima, i  es donaran prèvia
valoració professional i condicionat a un pla de treball amb la unitat de
convivència.
10.5.Valoracióeconòmica
10.5 a) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets
percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 6
mesos anteriors a la data de solͼlicitud. Per establir el còmput d’ingressos es
valoraran:
1.Ingressosdeltreballpercomptealiena.
_____

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 11-25
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10.1. L’informe tècnic dels equips bàsics d’atenció social es sustentarà en els
requisitscontemplatsal’article6delespresentsbases,senseperjudicique,enles
situacionsquehorequereixinidepassantlacasuísticaconcreta,elprofessionalde
referència pugui establir alguna excepció de forma justificada en l’informe social
corresponent.

Data 16-5-2018

10.Criterisperal'assignaciódelsajutsd’urgència

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9.3.7.Uncopefectuadal’esmentadacomprovacióelpersonaltècnicdereferència
signarà el document de justificacióde l’aplicació de l’ajut, el qual serà conformat
pelsuperiorquecorrespongui..

B

9.3.6. El personal tècnic de referència que hagi emès l’informeͲproposta
d’atorgamentdel’ajuthauràdevetllarperlacorrectadisposiciódelsfonslliuratsi
la seva estricta aplicació a l’ajut corresponent. A tal efecte haurà de procurar la
documentació o informació justificativa de l’aplicació de l’ajut a la seva finalitat i
incorporarͲlaal’expedientcorresponent.

2.Beneficisipèrduesdeltreballpercomptepròpia.

10.5c)S’entén,demanerageneral,quelaunitatfamiliarodeconvivènciapresenta
una situació de manca de recursos econòmics quan acompleix els requisits
especificatsenl’article6.1,lletraddelespresentsbases.
10.5d)Enfunciódelsrequisitsd’accéseconòmicdecadatipusd’unitatfamiliarde
convivèncias’establiràlapuntuaciódelasituacióeconòmicadelaunitatqueserà
de,comamàxim,7punts.
10.5 e) A efectes del barem final la situació econòmica es valorarà segons la
puntuacióconsignadaalataulasegüent:
Rendainferioral33,3%delmàximmensualestablertals
requisitseconòmicssegonstipologiadelaunitatde
convivència.

7punts

Rendaentreel33,4iel66,6%delmàximmensualestablert
alsrequisitseconòmicssegonstipologiadelaunitatde
convivència.

5punts

Rendaentreel66,7iel100%delmàximmensualestablert
alsrequisitseconòmicssegonstipologiadelaunitatde
convivència

3punts


10.6.ValoracióSocial

Pàg. 12-25

10.5 b) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d’ingressos les
despeses d’accés a l’habitatge habitual (mensualitats de lloguer o hipoteca). Per
aquest concepte s’estableix un màxim de despesa mensual deduïble de quatreͲ
centseuros.

CVE 2018019401

6.Ingressospercebutsperinfants.

Data 16-5-2018

5.Transferènciesrebudesipagadesaaltresllars.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.Rendesdecapitalidelapropietat.

https://bop.diba.cat

A

3.Prestacionsiajutssocials.

10.6 a) Es consideraran de forma especial aquells casos en què s’identifiquin
mancanceslligadesalesnecessitatsbàsiques,querebranlamàximapuntuacióen
lavaloraciósocial,finsaunmàximde3punts.
_____

B

Perestablirlasituaciósocialelprofessionaldereferènciadelsserveissocialsbàsics
municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada
unitatfamiliardeconvivència:

Dèficitenlescondicionsd’alimentacióihigienepersonal
Dificultatenl’accésomantenimentdel’habitatgei/odelesseves
condicionsd’accessibilitat,habitabilitatoequipament
Existènciadesituacióderiscperamenorsopersonesvulnerablesper
raódedèficitsconvivencials(conflicte,abandonament,
1’5punts
maltractament,abús,etc.)

Puntuacióintermitja.Situacionsi/oproblemàtiquesderiscmoderat
Existènciadesituacióderiscpermotiuslaborals(totselsmembresen
situaciód’atur,unmembreensituaciód’aturdellargadurada)
0’8punt
Existènciadesituacióderiscperproblemesdesalutgreuenalgun
delsmembres(elevatcosteconòmic,situacióterminal,etc.)
Puntuaciómínima.Situacionsi/oproblemàtiquesdemenorrisc
Composiciódelaunitatdeconvivènciaquedeterminiunasituacióde
riscodesigualtat(monoparentals,personessoles,gentgran,etc.)
Existènciademembre/sambproblemesdesalut

0’4punts

Existènciademembre/sambdiscapacitat/malaltiamental
Existènciademembre/sambnecessitatseducativesespecials

A
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 16-5-2018

Existènciadesituacióderiscperamenorsoaltrespersones
vulnerablesperraódel’existènciad’altresproblemàtiques(consum
desubstànciestòxiques,drogodependències,empresonament
d’algunmembre,explotaciólaboral,etc.)

https://bop.diba.cat

Màximapuntuació.Situacionsi/oproblemàtiquesderiscelevat

Pàg. 13-25

10.6c)Aefectesdelbaremfinal,lasituaciósocialesvaloraràsegonslapuntuació
consignadaalataulasegüent:

CVE 2018019401

10.6 b) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la
presència de les situacions de mancança i/o necessitat social. La valoració social
seràcompletadaambl’informeoinformestècnicsdelsserveissocialsbàsicsones
realitzinlesconsideracionsespecialsdecadacas.

10.6 d) Complementàriament, el professional podrà valorar l’existència d’altres
factors discrecionals que afavoreixin o dificultin l’eficàcia en l’assoliment dels
objectius socials de la prestació econòmica, i que podran modificar la valoració
_____

B



global fins a un màxim de +/Ͳ 3 punts. Aquests factors seran puntuats segons els
criterisestablertsalasegüenttaula:

A



Incomplimentsistemàticdelsacords

Ͳ2punts

Complimentcondicionsestablertes

+1punt

Incomplimentdelescondicionsestablertes

Ͳ1punt

Membre/sambocupacióactiva

+1punt

Membre/senrecercaactivadefeina

+1punt


10.7.Lesprestacionsconcedidesnopodranserinvocadescomaprecedentpera
l’obtenciódenovesprestacions.
10.8.Lesprestacionsreguladesenlespresentsbasessónintransferiblesi,pertant,
nopodranoferirͲseengarantiad’obligacions,serobjectedecessiótotaloparcial,
compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions
indegudamentpercebudes,i/olaretencióoembargament.
10.9. En el supòsit que concorrin vàries persones solͼlicitants per part d’una
mateixaunitatfamiliardeconvivènciaiperferfrontalamateixadespesa,només
podràconcedirͲseaunad’elles,promoventl’acordentrelespartsinteressades.
11.ͲQuantiadelsajutsaatorgariconsignaciópressupostària
11.1 L’Ajuntament d’Arenys de Munt consignarà una aplicació pressupostària pel
conjuntdeprestacionseconòmiquesdecaràctersocialqueesregulenenaquestes
bases,ons'imputaranlesdespesesdestinadesalesprestacionssocials.

Pàg. 14-25

Ͳ1punt

CVE 2018019401

Incomplimentpuntualdelsacords

Data 16-5-2018

+1punt

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Complimentdelsacordsestablertsalpladetreball

https://bop.diba.cat

Factorsaddicionalsalavaloraciósocial

11.3. Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari sotmès a limitació
pressupostària.Elpersonaltècnicdereferènciadelsequipsbàsicsd’atenciósocial
podrà limitar els ajuts a persones físiques que reuneixin els requisits objectius
_____

B

11.2.L’esmentadaaplicaciópodràserincrementadaenfunciódelesmodificacions
decrèditques’aprovinaconveniènciadeladisponibilitatpressupostàriadel’ens.

a)Ajutsperaalimentació,lactànciainecessitatsbàsiquesdesubsistència.
b)Ajutsperarobaicalçat.
c)Transeünts/PersonessenseHabitatge.
12.3 L’ajuntament determinarà de forma anual la quantia d'aquestes segons les
diverses tipologies d’unitats familiars de convivència, podent establir també
quantiesfixesperaaltrestipusdeprestaciósocialurgent.
12.4. Aquestes quanties fixes podran ser augmentades excepcionalment en
situacionsd’emergènciaosobrevingudessielsserveistècnicsdel’àreadebenestar
socialaixíhomotivenambeldegutinforme.
13.ͲImportindividualitzatdelsajutsenrègimdeconcurrència
13. 1 La resta de modalitats de prestacions econòmiques seran de quantitat
variable,baremadesipuntuadessegonslessevesbasesespecífiques.
13.2 El percentatge de cofinançament per part de l’Ajuntament es determinarà
segonslasegüenttaula:
De3a4,5punts

40%

De4,5a6,5punts

60%

De6,5a8,5punts

80%

Superiora8,5punts

95%

https://bop.diba.cat
Pàg. 15-25

12.2.Lesprestacionseconòmiquesambquantiafixasónlessegüents:

CVE 2018019401

12.1. La Junta de Govern municipal establirà les quanties màximes de les
prestacionseconòmiquesrecollidesenl’article3delespresentsbases(descritesa
latauladel’annex2delespresentsbases).

Data 16-5-2018

12.ͲImportindividualitzatdelsajutsurgents

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

11.4. La persona beneficiària de l’ajut no en podrà exigir l’augment o revisió. No
obstant això, podrà solͼlicitar la vista de l’expedient que ha estat instruït per la
concessiódel’ajut.

A

contemplatsenaquestesbasesquan,deformajustificada,esvalorilanecessitatde
prioritzarelscasosdemajorpuntuaciósegonselbaremestablert.

14.Òrganscompetentsperalainstruccióilapropostadeconcessió

_____

B



15.3. L’atorgament de les prestacions regulades en les presents bases resta
condicionat a la disponibilitat de crèdit pressupostari per part de l’Ajuntament
d’ArenysdeMunt.Transcorregutselsterminisestablertsenelprocedimentsense
que s’hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, la solͼlicitud
s’entendràcomadesestimadapersilenciadministratiu.
15.4. La resolució adoptada serà notificada a la persona interessada de manera
individualitzadaenelterminidedeudiesacomptardesdeladataenquès’hagi
resolt.
15.5.. Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajuntament
tenir constància que l’interessat ha rebut la resolució, com també de la data, la
identitatielcontingutdel’acteadministratiu.
16.Obligacionsdelsbeneficiaris
a)Acreditarelsrequisitsexigitsperateniraccésalsajuts.
b)Laconcessiódelsajutsurgentsrestaràvinculadaal’acceptaciódelpladetreball
ambelsserveissocialsbàsics.
c)Destinarlaprestacióalafinalitatquelavamotivar.
d) FerͲse càrrec d’una part de la despesa sempre i quan la prestació s'atorgui en
règimdeconcurrència.

https://bop.diba.cat
Pàg. 16-25

15.2.Elterminimàximperresoldreinotificarlaresolucióseràd’unmesacomptar
deladataenquèlasolͼlicituddel’ajuthagitingutentradaal’Ajuntament.

CVE 2018019401

15.1. La quantia, finalitat i forma de pagament dels ajuts concedits seran les que
determini la resolució on s’indicaran també les obligacions o compromisos dels
beneficiaris,elsrecursosqueespuguininterposarilescondicionsperferefectiuel
cobramentdel’ajut.

Data 16-5-2018

15.Resolucióinotificació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

14.2 L’òrgan competent per dur a terme tota la gestió administrativa de la
concessió o denegació de les prestacions solͼlicitades són els serveis socials
d’ArenysdeMunt.

A

14.1L’òrgancompetentperresoldresobrelaconcessióodenegaciódelesajudes
solͼlicitadeséslaJuntadeGovernlocal.

f) Comunicar als serveis socials de l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajudes per a la
mateixafinalitat.
_____

B

e) Justificar l’ajuda mitjançant la presentació de factures acreditatives de la
despesa.

17.2 Les prestacions econòmiques podran ferͲse efectives en favor de terceres
persones físiques o jurídiques que ostentin la tutela/curatela de la persona
beneficiària, sempre que les circumstàncies del cas així ho aconsellin en vistes a
unamillorgestiódelrecurs.
17.3. La justificació de la despesa s’acreditarà per les factures dels pagaments i
despeses realitzats o mitjançant altres documents, de valor probatori equivalent,
amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Quan
s’aportinfacturesorebutsanomd’unatercerapersona,caldràacreditarelvincle
existentamblamateixaperpartdelapersonasolͼlicitant.
17.4. Si les despeses fossin suportades per diferents entitats en règim de
cofinançamenthauràdeferͲseconstarelpercentatged’imputaciócorresponenta
l’ajut municipal. Els documents originals acreditatius de la despesa s’hauran de
validarmitjançantsistemad’estampillatonesfaciconstarl’importconcedit,quan
aquestnocoincideixiambeltotaldeljustificant.
17.5. La justificació de l’ajut s’haurà d’efectuar en el termini màxim de 3 mesos
següents a la data de concessió. Si no existeix tal justificació dins del termini
establert s’iniciaran els tràmits necessaris per tal que es reintegri la quantitat
_____

https://bop.diba.cat
Pàg. 17-25

17.1.Enelsupòsitd’unaresoluciófavorable,lacorporacióiniciaràelstràmitsperal
pagament envers la persona usuària mitjançant la fórmula de transferència
bancària,deformapreferent,sensedescartarellliuramentdinerari,físicolíquid,
amb un rebut subscrit per la persona usuària particularment en casos de
necessitatsperemptòries.Tambéespodràcontemplarlautilitzaciódexecsovals.
Noobstant,enelssupòsitsenquesiguipossible,iatesalanaturalesadelafinalitat
a la qual es destina l’ajuda, i als efectes de garantir el destí de la mateixa, el
pagament es realitzarà preferentment directament al proveïdor del servei o
subministrament que es tracti. El proveïdor de la prestació facturarà a aquest
ajuntament, acreditant, prèviament, la satisfacció de l’ajuda repercutida en la
personainteressadaobeneficiària.

CVE 2018019401

17.Justificacióipagaments

Data 16-5-2018

j)Qualsevolaltraobligaciórelacionadadirectamentambl’objectedel’ajudaique
específicaments’estableixienl’acorddeconcessiód’aquesta.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

i) Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi d’Arenys de
muntduranteltempsdepercepciódel’ajuda.

B

h)Reintegrarelsimportsconceditsquannos’apliquinperalesfinalitatsperales
qualsesvanconcedir.

A

g) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï
l’Ajuntamentd’ArenysdeMuntifacilitarquantainformacióidocumentaciólisigui
requerida.

18.2. No podran atorgarͲse ajudes urgents pel mateix concepte si aquestes han
estat prèviament denegades per no reunir els requisits exigits per altres
administracions o organismes públics. S’exceptua aquest requisit si l’ajuda
concedidanoresolguéslanecessitat,podent,enaquestcas,complementarͲsedes
de l’Ajuntament. També s’exceptuarà aquest requisit si les circumstàncies socials
personals o de la unitat de convivència haguessin variat des de la finalització del
procésdesolͼlicitud.
18.3. No seran compatibles amb qualsevol tipus d’ingrés privat que pogués
correspondrealbeneficiariounaltremembredelaunitatdeconvivènciafamiliar,
peralamateixafinalitat,excepteaquellscasosexcepcionalsijustificatsmitjançant
elsinformestècnicspertinentsqueacreditinlagreusituaciósòcioͲeconòmica.
18.4. No es concediran ajuts destinats a l’amortització de deutes contrets amb
aquestaoaltresadministracionspúbliques,niperl’abonamentdeserveisprestats
peraquestesoquepodrienserͲho,exceptequeconcorrinenlapersonasolͼlicitant
circumstànciesexcepcionalsquehofacinaconsellableinecessari.
19.Publicitatdelessubvencions
Laconvocatòriadelessubvencionsreguladesalespresentsbasesseràobjectede
publicitat al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva
tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Butlletí Oficial de la
ProvínciadeBarcelonaialwebmunicipal.

https://bop.diba.cat
Pàg. 18-25
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Ͳ Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la
concessiód’ajudeseconòmiquesambelgaudimentgratuïtdeserveisquecobreixin
lesmateixesnecessitats,resultantcompatiblesúnicamentquanpresentindiferent
naturalesaiatenguinaquestafinalitat.

Data 16-5-2018

18.1. Amb caràcter general les ajudes previstes en les presents bases són
compatibles amb ajudes concedides per altres administracions o entitats. Es
consideraran com a complementàries d’aquestes, quan l’import total de les
diferents ajudes no superi l’import total del fet imposable, amb la següent
excepció:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

18.Compatibilitatambaltresajuts

A

rebudai,aixímateix,lamancadejustificacióolajustificacióincorrectadel’ajuda
rebudapotsermotiudedenegaciód’unaaltraajudaposterior.

20.1. L’Ajuntament d’Arenys de Munt efectuarà el seguiment que correspongui i
comprovaràl’adequatcomplimentdelesfinalitatsperalesqualsforenconcedides
les ajudes econòmiques contemplades en aquestes bases, realitzant el

_____

B

20.Verificacióicontrol

20.4.L’Ajuntamentposaràadisposiciódelespersonesinteressadeslainformació
necessàriarespectedelsdretsquelesassisteixenisobreelstràmitsnecessarisper
ferͲlosefectius.
20.5. En cas d’incompliment, per part de la persona solͼlicitant, de l’obligació
senyaladaeneltercerapartatd’aquestmateixarticle,selatindràperdesistidade
la seva solͼlicitud, prèvia resolució de l’Ajuntament en la que es declari la
circumstànciaqueconcorre,elsfetsproduïtsilesnormesaplicables.
20.6. Podran eximirͲsede l’obligació prevista en el tercer apartat d’aquest article
aquellespersonessolͼlicitantsalesque,ajudicidelsequipsbàsicsd’atenciósocial
o com a conseqüència de la resolució judicial, s’observin circumstàncies
extraordinàries que afectin a la integritat i seguretat personal i que aconsellin
retardarelprocésencaminatafervalerelsseusdrets.
21.Suspensió,extincióorevocacióirenúnciadel’ajut
21.1. Els procediments de denegació, modificació, suspensió, extinció i revocació
podran iniciarͲse d’ofici o a instància de part. Una vegada iniciats es notificarà al
titular la incoació del mateix, les causes que el fonamenten i les possibles
conseqüèncieseconòmiquesdelmateixaixícomelterminiperresoldreinotificar.

_____
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20.3.Enelsupòsitquelapersonasolͼlicitantdel’ajudaoelsmembresdelaseva
unitat convivència fossin creditors de drets de caràcter econòmic que no
s’haguessinfetvaler,inclusiueldretd’alimentsenaquellscasosenelsqueconstés
elcessamentefectiudelaconvivènciaconjugal,l’Ajuntamentinstaràalapersona
solͼlicitantque,ambcaràcterprevialafinalitzaciódelainstrucciódel’expedient,
faci valer els seus drets de conformitat amb la legislació vigent que resulti
d’aplicació.

Data 16-5-2018

b)Enelsaltrescasosunavegadaques’haguéspresentatsolͼlicitud,requerimento
denúnciaenforma,semprequenoesprodueixidesestimacióorenúncia(excepte
circumstànciesextraordinàriesaixíreconegudespelsequipsbàsicsd’atenciósocial)
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a) Encasos relacionats amb l’ordre jurisdiccional social, una vegada que s’hagués
emès la corresponent resolució o en el seu defecte, que s’hagués presentat
solͼlicitud,requerimentodenúnciaenformaambalmenystresmesosd’antelació.

B

20.2. L’Ajuntament podrà comprovar que els recursos i/o prestacions socials de
continguteconòmicalsquepoguéstenirdretlapersonasolͼlicitantoelsmembres
delasevaunitatdeconvivèncias’haguessinfetvaleríntegrament.Esconsiderarà
ques’hanfetvaleríntegramentelsdrets:

A

corresponent informe que serà incorporat a l’expedient de la persona o unitat
familiardeconvivènciadestinatàriadel’ajuda.

–Queexisteixipersonalegalmentobligadaiambpossibilitatdeprestarajudaala
personasolͼlicitant.
– Que l’ajuda solͼlicitada no sigui adequada per la resolució de la problemàtica
plantejada o que la seva mera concessió no sigui suficient per la resolució de la
problemàticaplantejada.

https://bop.diba.cat

–Dificultarelprocésdevaloraciódelasolͼlicitud.

Pàg. 20-25

–Quelapersonasolͼlicitantnoresideixi,efectivament,almunicipi(excepteenel
casdelstranseünts).

A

21.2. Podran ser denegades aquelles solͼlicituds en les que, tot i complir amb els
requisits establerts en l’article 6 d’aquestes bases, concorrin en alguna de les
següentscircumstàncies:

–Quecorresponguil’atenciódelapersonasolͼlicitantperraódelanaturalesadela
prestacióoperraóderesidènciaaunaaltraadministraciópública.
– Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels
equipsbàsicsd’atenciósocial,estiminlasevadenegaciódeformamotivada.
21.3.L’Ajuntamenttindràeldretderevisiódelesquantiesconcedidessempreque
es produeixi un canvi en la situació socioeconòmica dels beneficiaris de la
prestació.
21.4.Prèviaal’extincióorevocaciódel’ajudaconcedida,ambindependènciaque
s’hagiiniciatonounprocedimentd’extincióorevocació,béd’oficioainstànciade
part,espodràprocedir,acriteriiperdecisiómotivadadel’òrgancompetent,ala
suspensiócautelardelpagamentdelaprestacióquans’haguessindetectatenuna
unitat convivència indicis d’una situació que impliqui la pèrdua d’algun dels
requisitsexigitsperelreconeixementomantenimentdelamateixa.

_____

Data 16-5-2018

– Que es demostri que la persona solͼlicitant pot satisfer adequadament les
necessitatspersimateixai/oambelrecolzamentdelsseusfamiliars,representants
legalsoguardadorsdefet.
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–Elfalsejamentoocultaciódequalsevoldelesdadesdeclaradesperlespersones
solͼlicitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda solͼlicitada, inclòs quan el
personasolͼlicitantreuneixielsrequisitsperlaconcessió.

B

–Queenelterminidels12mesosanteriorsalasolͼlicitudlihagiestatextingidao
revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les
condicionsestablertesenlasevaconcessió.

CVE 2018019401

–Quenoexisteixicrèditsuficientperl’atenciódelasolͼlicitud.

d) Que es tingui constància de conductes de la persona beneficiària que, amb
posterioritatalreconeixementdelaprestació,agreugindeformaintencionadala
sevasituaciódenecessitatpersonaloladelaunitatconvivència.
e) Si la persona beneficiària destinés l’import de la prestació econòmica, total o
parcialment,afinalitatsdiferentsd’aquellesperalesqualsvaseratorgada.
f) Per incompliment de qualsevol obligació derivada del que s’estableix en les
presentsbases.
21.6. L’extinció de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del
corresponent expedient de reintegrament de les quantitats indegudament
percebudesperpartdelapersonabeneficiària.Enqualsevolcas,ienfunciódelas
circumstàncies econòmiques i personals concurrents, l’Ajuntament podrà establir
formesdedevoluciófraccionada.
21.7.Procediràlarevocaciódel’ajut,mitjançantresoluciódeJuntadeGovernlocal
iprèviaaudiènciaalapersonainteressada,peralgunadelassegüentscauses:
a.Canvidedomiciliaunaltremunicipiabansdelcobramentdel’ajut.
b. Mort de la persona beneficiària (Quan l’ajuda s’hagi concedit a una unitat
familiar de convivència l’òrgan concedent valorarà si és pertinent o no la seva
continuïtat).

A
https://bop.diba.cat
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c) Per incompliment de les condicions que, en el seu cas, s’haguessin acordat o
establertenelmomentdelaconcessió.
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b) Que s’incompleixi el requeriment formulat per l’Ajuntament així com que la
persona beneficiària obstrueixi o dificulti l’activitat de seguiment, comprovació o
control de la permanència de la situació que va motivar la concessió de la
prestació.

Data 16-5-2018

a) Que la persona beneficiària titular superi, una vegada demanat l’ajut, el nivell
d’ingressosestablertsicomputatsdeconformitatambaquestesbases.
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21.5 La revocació de la prestació haurà de ser motivada per la pèrdua temporal
d’algun dels requisits de la mateixa o per l’incompliment de les obligacions de la
personabeneficiàriarecollidesenaquestesbases.L’òrgancompetenthauràdefer
lesindagacionsoportunesperaacreditarͲho.Serveixincomexempleelssegüents:

d. En cas d’incompliment dels requisits per part de la persona de signe subjectiu
(compliment del pla de treball individualitzat, acceptació d’ofertes de treball i
escolaritzaciód’infants).Seranelsequipsbàsicsd’atenciósocialquideterminaran

_____

B

c. Desaparició de totes o d’alguna de les circumstàncies, generals o específiques,
quevandonarllocalaconcessiódel’ajut.

i.Desapariciódetotesoalgunesdelescircumstànciesquevandonarllocalaseva
concessió.
j. Per l’aparició de causes sobrevingudes queprodueixin la impossibilitat material
decontinuaramblaprestaciódel’ajuda.
k.Perserbeneficiarisimultàniamentd’unaltreajutamblamateixafinalitat,ésa
dirquetinguilamateixanaturalesaiatenguilesmateixesnecessitats,sensequetal
circumstànciahagiestatcomunicadaal’Ajuntament.
21.8. L’Ajuntamentdictaràresolucióenlaquals’expressilacircumstànciaenquè
concorriambindicaciódelsfetproduïtsilesnormesaplicables.
22.Tractamentdedadespersonalsiconfidencialitatdelesajudesconcedides
22.1. Amb la presentació de la solͼlicitud d’ajuda la part interessada dóna el seu
consentimentaltractamentdelesdadesdecaràcterpersonal,laboral,econòmici
familiarquesónnecessàriesperalatramitaciódelcorresponentexpedient.
22.2. Així mateix i d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), les
dadesd’aquestcaràctersubministradesperlapartdelapersonainteressada,així
com les contingudes en la documentació adjunta necessària per la tramitació del
corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per part
l’Ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les
corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d’exercir els drets
d’accés, oposició, rectificació i cancelͼlació, les persones interessades hauran de
dirigirͲsealpersonalresponsabledeltractamentqueéselpropiAjuntament.
22.3.Esgaranteixlatotalconfidencialitatenrelacióalespeticionsefectuadesen
aquestàmbital’Ajuntament,aixícomdequalsevoldelessevesdadespersonalsi

_____
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h. La utilització de l’ajuda per finalitat diferent a aquella per a la qual fou
concedida.

Data 16-5-2018

g.Quehagitranscorregutelterminide3mesosdesdel’atorgamentdel’ajutsense
quel’ingréshagipogutferͲseefectiupercausesimputablesalapartinteressada.
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f.Falsejar,ocultaromostrarobstruccióalesactuacionsdecomprovacióempreses
perpartdelpersonalmunicipalsdeserveissocialsiserveiseconòmics,totireunir
lapersonasolͼlicitantelsrequisitsperalaconcessió.

B

e. Quan la persona beneficiària incompleixi totes o algunes de les obligacions
adquiridesambl’acceptaciódel’ajut.

A

en una proposta de resolució la valoració sobre el compliment o eventual
incomplimentd’aquestsextrems.

familiars facilitades, essent utilitzades estrictament per a les finalitats per a les
qualshanestatfacilitadesidinsdelmarcestablertperLOPD.

Els màxims de renda disponible de la unitat de convivència per a tenir dret als ajuts
seran els següents. Els imports de referència vénen donats per l’Índex de Renda de
SuficiènciadeCatalunya(IRSC).

Composicióunitatconvivència



Unmembre

IRSCanyencurs

Dosmembres

IRSC+0,5*IRSC

Tresmembres

IRSC+0,9*IRSC

Quatremembres

IRSC+1,2*IRSC

Cincmembres

IRSC+1,5*IRSC

Sismembres

IRSC+1,8*IRSC


Elsingressosdelaunitatfamiliardeconvivèncias’obtenendelasumadelsingressos,
relacionats a l’article 7, apartat 6. Per a calcular la renda disponible, sempre que
s’acrediti, es descomptarà del total d’ingressos les despeses d’accés a l’habitatge
habitual(quotadelloguerohipoteca)finsaunmàximde400euros(400€).


_____
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Annex 1: Taula d’imports màxims de la renda disponible segons composició de la
unitatdeconvivènciaperal’anyencurs,peralesajudesdecaràcterurgent.

Data 16-5-2018
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En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació l’Ordenança general de
Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i les Bases d'Execució del
PressupostGeneralvigentsencadamoment,elspreceptesdelaLlei38/2003,de
17denovembre,generaldesubvencions(LGS)ielReialDecret887/2006,de21de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa; el Decret Legislatiu
2/2003,de28d’abril,pelquals’aprovaelTextrefósdelaLleimunicipaliderègim
local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglamentd’obres,activitatsiserveisdelsenslocalsdeCatalunya(ROAS).

B
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A

23.Règimjurídicsupletori

Annex2:Modalitatdeprestacionsdecaràcterurgent.

Accésomantenimentdel’habitatgehabituali/odelesdespesesderivadesdelmateix:
Ajuts per fer front al pagament de les condicions mínimes per
garantirl’allotjament

1.700€anuals

Despeses puntuals per facilitar l’accés o manteniment de
l’habitatge

1000€anuals

Ajuts per garantir els  subministraments bàsics i el correcte
funcionament de les instalͼlacions bàsiques en l’habitatge
habitual.

750€anuals

Desnonamentoaltracausamajor

600€anuals

Allotjamenttemporal,puntualiurgent

600€anuals

Condicionamentbàsicdel’habitatge

350€anuals

Salutiatenciósanitària:
Despesesperatractamentsterapèutics.

990€anuals

Odontologia,oftalmologia,ortopèdiesipròtesis

400€anuals

Ajudestècniquescomplementàries,ambprescripció

200€anuals

Ajudespermedicaments,ambprescripció

200€anuals

Ajudes complementàries a les concedides pel servei públic de
salut

200€anuals

Desplaçamentspernecessitatsformativesod’atenciósanitària:
Transport per a persones amb mobilitat reduïda o
200€anuals
circumstànciesespecials
Desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan no
200€anuals
estiguicobertpersistemasanitari

_____

Ajudes al transport sempre que els desplaçaments estiguin
motivatsperactivitatsdeformacióod’activacióenelmercatde 300€anuals
treball.
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150€anuals

Pàg. 24-25

Robaicalçat

100€mensuals

CVE 2018019401

Alimentació,lactànciainecessitatsbàsiquesdesubsistències.

Data 16-5-2018

Necessitatsbàsiquesd’alimentació,higieneirobaicalçat:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quantiamàxima

B

Modalitatdeprestacionsdecaràcterurgent

A



Atencióainfantsiadolescents:

Activitats socioeducatives durant el curs escolar (sortides i
colònies,extraescolars,etc.)

500€/alumneicurs

Activitats socioeducatives durant les vacances escolars (casals,
colònies,etc.)

300€/fillanual

Suportalaintegraciósociolaboral:
Ajuts derivats d’activitats formatives (transport, matrícules
cursos,etc.)

300€anuals

Altressituacionsurgentsidegreunecessitat:
Asituacionsd’urgentigreunecessitatnoatesesenelsepígrafs
anteriorsivinculadesalplad’intervenciósocial.

600€anuals

Ajudes per a transeünts, consistents en un àpat i un bitllet
senzilldetransport.

100€anuals



Aquestesbasesrestaranenvigordesdel’endemàdelasevapublicacióifinsalaseva
modificacióoderogació.

Elsecretari

M.CarmenGómezMuñozͲTorrero
ArenysdeMunt,(documentsignatelectrònicament)
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550€/alumneicurs

Pàg. 25-25

Ajudes puntuals per a menjador escolar complementàries a la
convocatòriadebequesdelsistemaeducatiu
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200€/alumneicurs

Data 16-5-2018

Ajudespuntualsperadespesesvinculadesal’escolarització

A

250€/mesifill
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Escolaritzacióal’educacióinfantil,0Ͳ3anys(menjadorinclòs)

_____
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