Dimarts, 20 de desembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palafolls
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2016, va aprovar les Bases Reguladores per a
la concessió d'ajuts econòmics individualitzats de caràcter social de l'Ajuntament de Palafolls.
En compliment d'allò que disposa l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es
publica mitjançant annex el text de les Bases Reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics individualitzats de
caràcter social de l'Ajuntament de Palafolls.
ANNEX.
"BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALITZATS DE CARÀCTER SOCIAL
DE L'AJUNTAMENT DE PALAFOLLS.
1. OBJECTE I FINALITAT.
L'objectiu fonamental d'aquestes bases, és regular els ajuts econòmics individuals i donar suport a les famílies per tal de
pal·liar i reduir l'impacte negatiu de la crisi en les economies familiars.
Davant el volum de demandes i la necessitat de distribuir de forma racional la quantia dels ajuts, prioritzant les
necessitats més bàsiques front a la resta i introduint noves modalitats d'ajuts, des de l'Àrea de Serveis Socials fem palès
la necessitat de disposar d'un reglament tenint com a marc de referència el "Reglament per a la Gestió de les
Prestacions Econòmiques al Mon Local", editat per la Diputació de Barcelona al novembre de 2009, i el document editat
pel Departament d'Acció social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya "Criteris bàsics per l'atorgament de
prestacions d'urgència socials en els ens locals de Catalunya".
2. CONCEPTE.
Entendrem per ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social els emmarcats dins els conceptes següents:
- Situacions en que una ajuda econòmica puntual forma part d'un pla de millora, en que no només es pretén cobrir la
necessitat per la qual se sol·licita l'ajuda, sino que també es pretén actuar d'una manera més integral amb aquella
persona/família segons uns objectius pactats prèviament.
- Situacions en que una ajuda econòmica puntual pot cobrir la necessitat per la qual se sol·licita l'ajut.
- Situacions produïdes per emergències greus i imprevisibles que fan que una persona/família es trobi de sobte en una
situació de necessitat; per exemple, incendis, inundacions, accidents, robatoris, etc.

Els ajuts individuals concedits a l'empara d'aquestes bases subvencionaran despeses generades durant l'any en curs i
aniran a càrrec de la partides pressupostaries indicada a l'efecte en el pressupost.
L'import dels ajuts individuals es determinarà en funció de la modalitat de prestació i dels criteris d'atorgament i
ponderació.
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
El procediment de concessió de les ajudes regulades en les presents bases reguladores serà de concessió directa
sense conveni atès que el seu objectiu i finalitat d'interès públic, social, econòmic i humanitari dificulten la seva
convocatòria publica.
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3. PERIODE D'EXECUCIÓ I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
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5. MODALITATS DE PRESTACIONS, REQUISITS I CRITERIS DE DETERMINACIO DE LA SEVA QUANTIA.
Tot i que aquestes prestacions són de caràcter general, l'equip de l'Àrea de Serveis Socials, podrà atorgar, motivat amb
informes professionals, altres ajudes de caràcter urgent, no previstes a les modalitats de prestacions.
També, tot i que, amb caràcter general, no s'atorgaran ajuts a aquelles famílies o persones que superin els màxims
d'ingressos, l'equip de l'Àrea de Serveis Socials, amb criteris de risc social i lligat al pla de treball amb la família, també
podrà valorar aquells casos que cregui convenient.
Aquestes prestacions presenten les següents modalitats en funció de les necessitats que tenen com a objecte pal·liar:
a) Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del
mateix.
a. Garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat).
b. Ajudes per lloguer d'habitatge habitual, quan existeixin garanties de continuïtat en la mateixa.
c. Despeses per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per desnonament, llançaments, ruïna, higiene,
catàstrofe o altre causes de força major.
d. Despeses puntals per a facilitar l'accés o manteniment de l'habitatge com: pagament de fiances...
e. Ajudes per l'adquisició d'equipament bàsic de primera necessitat per l'habitatge habitual.
f. Mantenir les condicions mínimes d'higiene de l'habitatge, mitjançant neteges i altres actuacions de caràcter puntual
(desinfecció, retirada d'andròmines, etc.), que evitin o minimitzin situacions de risc higiènic.
Podran ser sol·licitants dels esmentats ajuts les famílies que compleixin els següents requisits:
1. Ser titular del contracte de lloguer al menys un dels membres de la unitat de convivència.
2. Que la manca de pagament sigui puntual i només sigui d'un mes.
3. Que existeixi garantia que s'han cobert els rebuts anteriors, al mes de deute que es sol·licita.
4. Que existeixi garantia de continuïtat de pagament.
L'Ajuntament cobrirà la despesa màxima d'un mes de lloguer anual per unitat de convivència amb una quantia màxima
de 600 EUR anuals.
Si les persones que sol·liciten l'ajut tenen un deute superior a un mes s'hauran d'acollir a la convocatòria d'ajuts
d'especial urgència de la Generalitat de Catalunya per a aquests conceptes, sempre que compleixin els requisits
establerts per la Generalitat de Catalunya.
Aquest ajut és incompatible amb els ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya per el pagament del lloguer.

a. Despeses de tractaments terapèutics.
b. Despeses d'odontologia.
c. Ajudes per l'adquisició, reparació i adaptació d'ulleres per prescripció facultativa de la sanitat pública.
d. Ajudes per ortopèdies i pròtesis, per prescripció facultativa de la sanitat pública.
e. Ajudes tècniques complementàries a les concedides per altres administracions, per prescripció facultativa de la
sanitat pública.
f. Ajudes per a medicaments: sempre que sigui per prescripció mèdica.
g. Ajudes complementàries a les concedides pel servei públic de salut.
h. Ajudes per a l'assistència a activitats lúdic-esportives per al manteniment i reforç de la salut.
c) Ajuts per a desplaçaments.
a. Ajudes al transport sempre que els desplaçaments estiguin motivats per activitats de formació o d'activació en el
mercat de treball.
b. Desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan no estigui cobert pel sistema sanitari.
c. Desplaçaments per realitzar gestions presencials a: Agència Tributària, Jutjats, INSS, SOC,... vinculades al Pla de
treball establert amb l'Àrea de Serveis Socials.
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b) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària.
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d) Necessitats bàsiques d'aliments, higiene, roba i calcat.
a. Ajudes per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència.
b. Ajudes per dietes especials establertes per prescripció facultativa de la sanitat pública.
c. Ajudes per alimentació infantil e higiene/lactància.
d. Roba i calçat.
e) Atenció als menors:
a. Ajudes per a l'escolarització a l'educació infantil 0-3 anys.
b. Ajudes per a material escolar i llibres.
c. Ajudes individuals al transport escolar.
d. Ajudes per a menjador escolar complementaries a la convocatòria de beques del sistema educatiu.
e. Ajudes per a activitats extraescolars i de lleure tant al llarg del curs escolar com en període vacacional.
f) Suport a la integració sociolaboral.
a. Ajuts individuals per a promoure la integració sòcio-laboral (despesa de matriculacions, inscripcions i assistència a
cursos i altres polítiques actives d'ocupació), així com despeses derivades de l'adquisició de material o desplaçaments
generats.
g) Altres prestacions per atendre a situacions d'urgent i greu necessitat no ateses en els epígrafs anteriors i vinculades
al pla d'intervenció social.
a. Ajudes per a l'atenció de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes
contemplats en els epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda, ajustant-se en aquests casos, la
quantia de l'ajuda a la necessitat plantejada.
6. BENEFICIARIS DELS AJUTS.
a. Són susceptibles dels ajuts econòmics municipals, totes aquelles persones o famílies empadronades al municipi de
Palafolls.
b. Aquelles persones que per raons demostrables, visquin a Palafolls, però no puguin empadronar-se, seran ateses
sempre que hi hagi risc social acreditat amb informe de serveis socials del poble d'origen.
La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels
documents que s'indiquen al punt següent.
6.1. Requisits de les persones beneficiaries:
Les persones sol·licitants de les prestacions hauran de complir els següents requisits:

b) Estar empadronades en el terme municipal de Palafolls i els casos previstos en l'article 6 apartat b del present
reglament.
c) Que la unitat de familiar convivencial de la persona sol·licitant tingui una renda disponible per al primer membre
(segons es defineix a l'article 8), igual o inferior al 50% de l'IRSC mensual de l'exercici en curs. Per a cada nou membre
que formi part de la unitat s'afegirà el valor resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d'ajustament
equivalent a 0,3 [(0'50XIRSC)x0.3].
(A l'annex 1 del reglament es troba la taula d'imports màxims de la renda disponible segons la unitat familiar de
convivència –i nombre de membres-, per a l'any de publicació del mateix).
d) No disposar de bens immobles –diferents a l'habitatge habitual—, envers els quals es disposi de dret de propietat,
possessió o usdefruit; ni bens mobles, rendes econòmiques o del capital que proporcionin recursos alternatius suficients
per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita la prestació.
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a) Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.
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e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat
sorgida.
6.2. Obligacions de les persones beneficiaries.
- Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les prestacions.
- Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la
persona o de la unitat familiar de convivència que pugin modificar les circumstancies que van donar lloc a la sol·licitud i
resolució.
- Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. Amb caràcter general. l'atorgament de la prestació resta
condicionada a l'acceptació de l'obligació de seguir un pla de treball individual i familiar per part de la persona usuària.
- Fer-se càrrec d'una part de la despesa que té com a finalitat cobrir la prestació en el cas que aquesta només contempli
una part del cost del mateix.
- Justificar l'ajuda mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa.
- Comunicar als serveis socials de l'Ajuntament l'obtenció d'altres prestacions per a la mateixa finalitat.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l'Ajuntament de Palafolls i facilitar quanta
informació i documentació li sigui requerida.
- Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin per a les finalitats per a les quals es van concedir.
- Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de Palafolls durant el temps de percepció de l'ajuda.
- Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de l'ajuda i que específicament s'estableixi en l'acord
de concessió d'aquesta.
7. SOL·LICITUD, DOCUMENTACIO I TERMINIS.
Totes les persones que sol·licitin un ajut hauran de presentar la documentació que acredita les circumstàncies que
s'al·leguen al Registre General de l'Ajuntament.
Documentació:
1) Fotocòpia del DNI, NIE i/o passaport de tots els membres de la unitat de convivència.
2) Volant de convivència.
3) Fotocòpia dels extractes bancaris dels últims 6 mesos de tots els membres que composin la unitat familiar.

5) Certificat d'atur, de subsidi o certificat negatiu de prestació d'atur.
6) Certificat demandant d'ocupació.
7) Certificat de percepció de prestacions (Agència Tributària).
8) Rebut d'habitatge (lloguer o hipoteca).
9) Altres documents que resultin necessaris per a la valoració dels barems.
10) Declaració de responsabilitat i compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de l'ajut
(model normalitzat).
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4) Certificat d'ingressos: nòmina, pensió, declaració de la renda.
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8. CRITERIS D'ATORGAMENT I PONDERACIÓ.
8.1. L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostaria d'aquest Ajuntament.
8.2. L'informe tècnic dels equips basics d'atenció social es sustentarà en els requisits contemplats a l'apartat primer de
l'article 6, sense perjudici que, en les situacions que ho requereixin i depassant la casuística concreta, el professional de
referència pugui establir alguna excepció de forma justificada en l'informe social corresponent.
8.3. L'informe generador de la resolució favorable a l'atorgament de la prestació indicarà el fonament i causes que, en el
cas de compliment dels requisits, basen l'esmentada aprovació i, anirà acompanyat d'un model formalitzat de valoració
social i econòmica.
8.4. A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de convivència, la valoració econòmica
representarà el 60% de la puntuació total i la valoració social el 40% restant.
a. Valoració econòmica.
a.1) 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 sol·licitud. Per establir el còmput d'ingressos es
valoraran:
- Ingressos del treball per compte aliena.
- Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia.
- Prestacions socials.
- Rendes de capital i de la propietat.
- Transferències rebudes i pagades a altres llars.
- Ingressos percebuts per infants.
- Resultats de declaracions d'impostos.
S'entén per unitat familiar la integrada pel pare i la mare o tutors, o per qualsevol d'ells, i els seus fills, sempre que hi
convisquin i depenguin econòmicament de la família. També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge o la
persona que convisqui maritalment amb el pare o la mare dels fills, com també els fills no comuns i els ascendents
sempre que convisquin amb la família.

a.3.) S'entén, de manera general, que la unitat familiar de convivència presenta una situació de manca de recursos
econòmics quan acompleix els requisits especificats en l'article 6.1 lletra c del present reglament. En funció del requisits
d'accés econòmic de cada tipus d'unitat familiar de convivència s'establirà la puntuació de la situació econòmica de la
unitat que serà de, com a màxim, 6 punts.
(A l'annex 1 del reglament es troba la taula de puntuació per a la valoració econòmica en funció dels diferents trams de
renda disponible).
b. Valoració Social.
b.1) Per establir la situació social el professional de referencia dels serveis socials bàsics municipals avaluarà les
mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar de convivència.
b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s'identifiquin mancances lligades a les necessitats
bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració social (4 punts).

5

CVE-Núm. de registre: 022016022016

a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d'ingressos les despeses d'accés a l'habitatge habitual
dels darrers 6 mesos. Per aquest concepte s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble de 600 EUR.
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b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la presència de les situacions de mancança i
necessitats social (descrites a la taula de l'annex 2 del present reglament) i determinarà la puntuació resultant fins a un
valor màxim de 4 punts.
b.4) 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. Aquests factors son puntuats a
discreció pel professional fins completar la valoració social.
b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà de com a màxim de 4 punts.
b.6) Tot i això, la valoració social podrà ser completada per l'informe o informes tècnics dels serveis socials bàsics on es
realitzin les consideracions especials de cada cas i es raoni la no aplicabilitat del barem econòmic o social.
8.5. Les prestacions concedides no podran ser invocades com a precedent per a l'obtenció de noves prestacions.
8.6. És un criteri rellevant per a l'atorgament que la prestació econòmica atorgada contribueixi a la resolució definitiva de
la situació carencial.
8.7. Les prestacions regulades en el present reglament son intransferibles i, per tant, no podran oferir-se en garantia
d'obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les
prestacions indegudament percebudes, i/o retenció o embargament, excepte en els supòsits i amb els límits previstos en
la legislació general de l'Estat que resulti aplicable.
8.8. En el supòsit que concorrin varies persones sol·licitants d'una mateixa unitat familiar de convivència per fer front a la
mateixa despesa, nomes podrà concedir-se a una d'elles, promovent l'acord entre les parts interessades.
9. ÓRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ, PROPOSTA DE CONCESSIÓ i RESOLUCIÓ.
La instrucció i proposta d'atorgament serà feta per un òrgan col·legiat composat per les tècniques de l'Àrea de Serveis
Socials.
La resolució d'atorgament correspondrà a l'Alcalde i s'aprovaran per Decret d'Alcaldia.
10. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
La declaració de responsabilitat i compromís subscrita per l'interessat en el model normalitzat de sol·licitud implicarà, en
cas d'atorgament, la seva acceptació de les condicions amb les quals s'ha concedit i molt especialment:
1) L'acceptació del contingut de les Bases Reguladores serà aprovat per Junta de Govern Local.
2) L'obligació de facilitar les dades reals que son requerides per a l'ajut concedit i declaració sota jurament que les
dades proporcionades son certes.

11. JUSTIFICACIO I FORMA DE PAGAMENT.
Els ajuts regulats en aquestes bases tenen la condició de post pagables, és a dir, es formalitzarà el seu pagament un
cop justificades les despeses subvencionables.
Els ajuts s'hauran de justificar-se com a màxim el dia 31 de desembre de l'any en curs.
S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a l'import atorgat.
En el cas d'ajuts de subministres, el pagament s'efectuarà en efectiu metàl·lic.
Pel que fa als ajuts de lloguer, el pagament es realitzarà directament al propietari de l'habitatge o a l'arrendatari (en
qualitat d'endossatari).
Pel que fa als ajuts econòmics puntuals per aliments, el pagament es farà per transferència bancària.
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3) Que els beneficiaris d'ajuts s'hauran de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer que requereixi
l'Ajuntament.

Dimarts, 20 de desembre de 2016

12. PUBLICITAT I INFORMACIO DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES.
Els ajuts atorgats a l'empara d'aquestes bases seran informats a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostària, el/la beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
Els ajuts atorgats a l'empara d'aquestes bases s'informaran al model 347 i/o al model 190 de l'Agència Tributaria en
compliment de la normativa fiscal vigent.
Els ajuts atorgats a l'empara d'aquestes bases quedaran exempts del regim de publicació previst en LGS en aplicació de
la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge.
13. COMPATIBILITAT AMB D'ALTRES SUBVENCIONS.
Amb caràcter general els ajuts previstos en aquestes Bases son compatibles entre si i amb d'altres atorgats per altres
administracions sempre i quan la normativa reguladora especifica no digui el contrari, amb excepció dels ajuts de lloguer
segons consta en apartat anterior (requisits i criteris per a la determinació dels ajuts per lloguers endarrerits i ajuts per
lloguer d'habitatge habitual).
14. INFRACCIONS I SANCIONS.
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que disposa la LGS.
15. RÉGIM JURÍDIC SUPLETORI.
Aquestes Bases Reguladores seran vigents fins que es modifiquin o es deroguin expressament, quedant sense efecte
totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al contingut d'aquestes bases.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, i la resta de legislació concordant."
En compliment d'allò que disposa l'article 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya; i l'article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'acord d'aprovació juntament amb el text de les bases
reguladores per a l'atorgament d'ajuts econòmics individuals de concessió directa per a l'any 2016 se sotmeten a
informació publica durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació del present anunci.
ANNEX 1.
LLINDAR ECONÓMIC D'ACCÈS A LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL.

Composició unitat convivència
Un membre
Dos membres
Tres membres
Quatre membres
Cinc membres
Sis membres

Renda disponible màxima mensual (50% IRSC)
284,56 EUR
369,93 EUR
455,3 EUR
540,67 EUR
626,03 EUR
711,4 EUR

La renda disponible de la unitat familiar de convivència s'obté de la suma dels ingressos, relacionats a l'article 8.4
apartat a.1 (obtinguts en els darrers 6 mesos i ajustats a nivell mensual) i de restar la despesa d'habitatge amb els límits
regulats a l'article 8.4 apartat a.2 (de 600 EUR).
També es podran tenir en compte els ingressos derivats de la Llei de Dependència.
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La renda disponible de la unitat familiar de convivència, mensual, màxima per a tenir dret a les prestacions, en funció del
nombre de membres de la mateixa, seran les següents quantitats:

Dimarts, 20 de desembre de 2016

A efectes del barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent (6 punts
sobre 10):
Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible
Renda disponible inferior al 33,3% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d'unitat de
convivència.
Renda disponible entre el 33,4% i el 66,6% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus
d'unitat de convivència.
Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus
d'unitat de convivència.

Puntuació assignada
6 punts.
4 punts.
2 punts

ANNEX 2.
ÍTEMS PER A REALITZAR LA VALORACIÓ SOCIAL (4 PUNTS SOBRE 10):
El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d'acord amb
la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica.
Graella de valoració social.
Màxima puntuació. Situacions i/o problemàtiques de risc elevat
Dèficit en les condicions d'alimentació i higiene personal
Dificultat en l'accés o manteniment de l'habitatge i/o de les seves condicions d'accessibilitat, habitabilitat o equipament
Puntuació intermitja. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat
Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d'atur, un membre en situació d'atur de llarga
durada)
Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat cost econòmic, situació terminal, etc.)
Puntuació mínima. Situacions i/o problemàtiques de menor risc
• Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent
gran, etc.).
• Existència de membre/s amb problemes de salut.
• Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental.
• Existència de membre/s amb necessitats educatives especials.
• Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, abandonament,
maltractament, abús, etc.).
• Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l'existència d'altres problemàtiques
(consum de substancies tòxiques, drogodependències, empresonament d'algun membre, explotació laboral, etc.

2 punts
2 punts
1 punt.
1 punt.
0,5 punt.

• Compliment dels acords establerts al pla de treball.
• Incompliment puntual dels acords.
• Incompliment sistemàtic dels acords.
• Compliment condicions establertes.
• Incompliment de les relacions establertes.
• Membre/s amb ocupació activa.
• Membre/s en recerca activa de feina.
• Existència de xarxa de suport (familiar, social).
ANNEX 3.
BAREM DE LES PRESTACIONS, COFINANÇAMENT I QUANTIA MÀXIMA DE LES PRESTACIONS.
Les prestacions subjectes al dret de concurrència i aquelles d'import variable en les que l'Ajuntament finança una part i
la persona sol·licitant assumeix el cofinançament d'una part del seu cost (el 5% del total), seran baremades i puntuades
segons el resultat de la suma entre la valoració econòmica i la valoració social (fins a un màxim de 10 punts).
El percentatge de cofinançament per part de l'Ajuntament es determinarà segons la següent taula:
Percentatge de finançament de la prestació aprovada.
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Factors addicionals a la valoració social.

Dimarts, 20 de desembre de 2016
Puntuació obtinguda en la valoració econòmica i social
Entre 2 i 4,5 punts obtinguts
Entre 4,5 i 6,5 punts obtinguts
Entre 6,5 i 8,5 punts obtinguts
Entre 8,5 i 10 punts obtinguts

Percentatge de finançament de la prestació
25%
50%
75%
95%

Contra el present acord podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la present
publicació."

CVE-Núm. de registre: 022016022016

Palafolls, 13 de desembre de 2016
L'alcalde, Valentí Agustí i Bassa

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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