BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS
A FAMÍLIES EN DIFICULTATS ECONÒMIQUES.
PRIMERA. OBJECTE:
És objecte d’aquestes bases la regulació del contingut, el procediment de
gestió i la concessió d’ajuts individuals en espècie per a la manutenció de
persones amb necessitats socioeconòmiques, per atendre despeses
essencials.
SEGONA. REQUISITS DELS BENEFICIARIS:
1.- Tenir la nacionalitat espanyola o bé el permís de residència permanent.
2.- Estar empadronat o ser resident al municipi amb un mínim de tres anys
d’antiguitat consecutius o de cinc anys de forma alterna, a comptar des de
la data de la sol·licitud d’aquests ajuts.
En quant al supòsit de famílies, hauran d’estar empadronades al municipi
amb un mínim de tres anys immediatament anteriors a partir de l’entrada en
vigor d’aquestes bases o 5 anys en diferents períodes (com a mínim un 50%
de la unitat familiar).
Aquests extrems s’acreditaran mitjançant una fotocòpia del llibre de família
i un certificat d’empadronament expedit a les oficines municipals.
3.- Ni el sol·licitant ni, en el seu cas, cap dels membres de la unitat familiar
podran tenir deutes contrets amb l’ajuntament per cap concepte, anteriors a
la situació que els ha provocat acollir-se a aquests ajuts.
4.- El sol·licitant haurà d’estar en procés d’atenció social per part de l’equip
d’atenció social primària del municipi.
5.- Requisits econòmics: els ingressos de la persona no han de superar la
quantitat del valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya,
establert per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic i actualitzat anualment. En el supòsit de famílies de dos
membres no han de superar la quantitat de dues vegades el valor de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, incrementant-se aquest
producte, un 30% per cada nou membre de la unitat familiar.
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Es consideren ingressos de la unitat familiar tots aquells diners que
qualsevol membre de la família pugui percebre per motiu de treball, pensió,
ajuts, patrimoni, etc.
També es tindran en compte les circumstàncies subjectives de cada unitat
familiar o persona física, pel fet d’atendre necessitats excepcionals.
La justificació dels ingressos es s’acreditarà mitjançant la presentació de la
declaració de la renda i el patrimoni dels dos darrers exercicis de cadascun
dels membres de la unitat familiar. En cas de no tenir aquesta
documentació pel fet de no haver presentat declaracions per no tenir-ne
l’obligació caldrà aportar:
-

Certificat de vida laboral.
Fulls de salari o certificat equivalent dels darrers sis mesos.
El contracte de treball.
En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SOC on constin les
prestacions o subsidis que es perceben i la seva durada o fins quan
s’han percebut.
- En cas de pensionistes, certificat acreditatiu de la quantia de la
pensió emès per l’organisme o entitat que la lliura.
L’ajuntament resta facultat per sol·licitar qualsevol altra documentació que
consideri necessària per valorar el compliment dels requisits.
TERCERA. SOL·LICITUDS:
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a l’alcalde de l’ajuntament segons el
model oficial relacionat a l’annex I d’aquesta convocatòria. Únicament es
podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar.
Es considerarà unitat familiar a tots els membres d’una família que es
relacionin al llibre de família i els ascendents que tinguin al seu càrrec o
que convisquin habitualment amb ells. Es considerarà unitat de convivència
a tots els residents a la mateixa vivenda sense que hi hagi relació familiar
entre ells.
A la sol·licitud també s’hi acompanyarà una memòria de la situació
familiar i una declaració jurada dels ajuts que percep la família, còpies dels
DNI, NIE o documenta acreditatius de la personalitat de tots els membres,
el llibre de família i, si és el cas, el carnet de família nombrosa.
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En cas de disminució, discapacitat física o psíquica d’algun dels membres
de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el
seu grau.
En cas de malaltia greu d’algun dels membres de la unitat familiar,
certificats mèdics que acreditin aquestes circumstàncies.
Qualsevulla altra documentació que l’ajuntament o els serveis socials
considerin oportunes presentar o que el sol·licitant vulgui acreditar.
QUARTA. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
Les sol·licituds es podran presentar des de la data en que es publiqui la
convocatòria corresponent i quan es compleixin els requisits econòmics per
a la seva presentació fins a la data que s’estableixi a la corresponent
convocatòria.
CINQUENA. CONCESSIÓ DELS AJUTS:
L’ajut consisteix en una cistella de la compra amb productes alimentaris de
primera necessitat per a les unitats familiars, proporcional al nombre de
membres d’aquesta per garantir-ne la subsistència bàsica pel període
considerat idoni pels serveis socials i atenent a les circumstàncies
subjectives de cada cas.
La proposta d’adjudicació o denegació de l’ajut es tramitarà prèvia
valoració i conformitat dels serveis socials de l’EBASP que hauran de
redactar un informe proposta a l’efecte.
La regidoria d’afers socials proposarà a l’Alcaldia la concessió o denegació
dels ajuts valorant l’informe proposta esmentat.
Mitjançant Decret d’Alcaldia es procedirà a la concessió o denegació dels
ajuts, acord que serà notificat en el termini màxim de d’un mes des de la
petició. La manca de resolució dins el termini produeix efectes
desestimatoris.
La concessió dels ajuts tindrà com a límit econòmic el crèdit disponible a la
partida pressupostària corresponent.
Una vegada concedit l’ajut es redactarà un document de compromisos entre
l’ajuntament i el beneficiari.
SISENA. PAGAMENT DE L’AJUT.
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El pagament de l’ajut es farà mitjançant vals bescanviables als comerços
del municipi expedits per l’ajuntament vàlid per als productes de la cistella
de la compra tipus que s’estableix en les presents bases. El val només serà
bescanviable en aquells establiments del municipi que el mateix designi i
per als productes concrets que l’ajuntament hagi autoritzar tenint en compte
els criteris basats en una dieta saludable i equilibrada.
Els vals s’entregaran als diferents establiments en concepte de pagament i
aquests podran sol·licitar el seu cobrament a l’ajuntament, acompanyats de
la corresponent factura.
Cada val especificarà els productes per als que són vàlids i la periodicitat
de lliurament. Fora d’aquest paràmetres no seran vàlids i no es farà efectiu
el seu pagament al comerç.
SETENA. JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT.
Els vals es lliuraran a l’ajuntament. Pel seu pagament serà requisit que
vagin acompanyats de la corresponent factura. El pagament es portarà a
terme únicament a establiments situats al terme municipal del Catllar.
VUITENA. SEGUIMENT DELS AJUTS.
Els professionals dels serveis socials del municipi, mitjançant entrevistes a
la família podran ratificar el cas i determinar la idoneïtat del manteniment
de l’ajut.
Els ajuts podran ésser revisats mentre duri el període de la prestació
atorgada. En cas que es produeixin modificacions en la situació
socieconòmica de la família, aquesta té l’obligació de comunicar-ho a
l’ajuntament o als serveis socials per tal d’efectuar la revisió.
DISPOSICIONS FINALS:
1. L’ajuntament es reserva el dret de revisar els ajuts atorgats i procedir a
la seva revocació en cas de comprovar la manca d’alguna de les
condicions exigides.
2. Tot el que no estigui previst en aquest bases resta sotmès a la
interpretació i aplicació de les mateixes per la Junta de Govern de
l’ajuntament.
3. Aquestes bases entraran en vigor a partir del dia següent a la seva
publicació i continuaran vigents mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació expressa.
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4. Contra els acords i les resolucions de l’ajuntament en la concessió o
desestimació de subvencions, els beneficiaris poden interposar
potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que hagi resolt la
sol·licitud en el termini d’un mes a comptar des del següent al de la seva
comunicació o directament recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent
al de la seva notificació.
5. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació
facilitada pels peticionaris d’aquests ajuts serà tractada en un fitxer
degudament protegit per a gestió d’aquest programa. Els interessats
podran sol·licitar a l’administració l’exercici dels seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació
requerida per participar en aquest programa, l’interessat/a autoritza a
l’ajuntament a facilitar les dades aportades a qualsevol altra
administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament
per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi,
igualment, la confidencialitat de la informació.
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Annex 1
MODEL DE SOL·LICITUD
Sol·licitant:
Cognoms i nom:
NIF/DNI:
Adreça de notificació:

Telèfon:

Exposo:
Que sóc veí del municipi i que el meu domicili és al carrer
número ______, i desitjo acollir-me als ajuts per a la cistella de la
compra de l’ajuntament.
Que la unitat familiar està composta per:
IDENTIFICACIÓ
DNI

EDAT

Que portem residint al municipi el temps necessari i complim amb els requisits per
concórrer a la convocatòria de subvencions per aliments.
Sol·licito:
Se’m concedeixi un ajut per a la manutenció de la meva família.
Documents que s’adjunten:
Declaració de la renda i el patrimoni dels darrers dos anys o autorització per tal
que l’ajuntament pugui sol·licitar directament aquestes dades.
Certificat de vida laboral emès per la TGSS.
Memòria de la situació familiar.
Declaració jurada dels ajuts que es perceben.
Còpia dels documents acreditatius de la personalitat.
Llibre de família
Carnet de família nombrosa
Altres (discapacitació malaltia greu, etc.): ______________________________
El Catllar, __ de ________________ de 200_
IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR.
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Annex 2
CONTINGUT CISTELLA DE LA COMPRA

PRODUCTES
1 L. DE LLET SENCERA
1 L. DE LLET DESNATADA
1 L. DE LLET SEMI-DESNATADA
1 L. DE LLET INFANTIL / LACTANTS
250 GR. DE CEREALS
1 KG. ARROS
1 KG. FESOLS
1 KG. SIGRONS
1 KG. LLENTIES
1 KG. FARINA
1 KG. PASTA
1 KG. PASTA D’OU
1 KG. PASTA DE VERDURES
4 IOGURTS NATURALS
6 OUS
1 L. D’OLI
1 L. VINAGRE
1 KG PATATES
1 KG DE CEBES
1 KG DE TOMÀQUETS
1/2 KG DE BAJOCA/MONGETA
1 KG DE PLÀTANS
1 KG DE POMES
1 KG DE PERES
1 KG DE TARONJA
1 KG DE FRUITA DEL TEMPS
1 KG DE POLLASTRE
1 KG LLOM DE PORC
1 KG DE CONILL
1 KG DE VEDELLA
1 KG DE PERNIL DOLÇ
1 KG DE CHOPPED

PRODUCTES
BARRA DE ¼ KG
BARRA DE ½ KG
BARRA D’1 KG
PA DE ½ KG
PA D’1 KG
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