Expedient 11520/2018

AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 21 de gener de
2019, acordà l’aprovació de la convocatòria de concessió de prestacions socials de
caràcter econòmic per a situacions d’especial necessitat i/o urgència social en els Serveis
Socials de l’Ajuntament de Calafell per a l’any 2019 amb la següent part resolutiva:

“PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a les prestacions socials de caràcter econòmic per a
situacions d’especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l’Ajuntament de
Calafell per a l’any 2019.
SEGON.- Aprovar la fase de la despesa (RC) núm. 920190000009 per import total de
40.000 euros.
TERCER.- Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell.
QUART.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Tarragona.
CINQUÈ.- Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i als Departaments de la
corporació afectat.”

CONVOCATÒRIA PER A LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC PER A
SITUACIONS D’ESPECIAL NECESSITAT I/O URGÈNCIA SOCIAL EN ELS SERVEIS
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL ANY 2019.

El marc legal pel qual es regeixen aquestes subvencions es concreta en:
Aquesta convocatòria.
Bases per prestacions socials de caràcter econòmic per situacions d’especial
necessitat i/o urgència social en els Serveis Socials de L’Ajuntament de Calafell
aprovades definitivament en sessió plenària del 26 de novembre de 2015, i
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publicat al BOPB el 9 de desembre de 2015. I la seva posterior modificació
publicada el 25 de maig del 2018.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, regula i ordena el sistema públic
de serveis socials amb la finalitat de garantir-hi l’accés universal i estableix un
conjunt de drets garantits per a tota la ciutadania en matèria de benestar social
generant un conjunt d’obligacions per a les administracions públiques
encarregades de prestar els serveis i prestacions vinculats amb l’exercici d’aquesta
garantia de dret. L’article 17 defineix les funcions dels serveis socials bàsics entre
les quals es fa esment a la gestió de prestacions d’urgència social. L’Article 22
defineix les prestacions econòmiques.
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions de caràcter econòmic.
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials
2010- 2011.
Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del regim jurídic del sector públic.

2. Quantia total
pressupostària

màxima

de

les

subvencions

a

atorgar

i

consignació

3. Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
L’objecte de la present convocatòria és l’atorgament de prestacions econòmiques per
cobrir situacions d’especial necessitat i/o urgència social amb la finalitat de prevenir la
marginació i l’exclusió social, i afavorir la integració de les persones. Estan dirigides a
persones individuals o unitats familiars que no tinguin mitjans econòmics i en les quals
existeixin factors de risc, essent sempre una ajuda a la intervenció social.
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El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les prestacions socials de
caràcter econòmic per situacions d’especial necessitat i/o urgència social de 2019
serà de 40.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària E03/2310/4800000
del pressupost prorrogat de 2018.
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Les prestacions són de caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles
en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedent.

4. Criteris de valoració
Els criteris de valoració per a la concessió de les ajudes són els següents:
REQUISITS EN FUNCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIO-ECONÒMICA
Nombre de membres de la unitat familiar
1
2
3
4
5
6

Fins l’IRSC de l’any en curs
Fins l’1.25 x l’IRSC
Fins l’1.5 x l’IRSC
Fins l’1.75 x l’IRSC
Fins el 2 x l’IRSC
Fins el 2.25 x l’IRSC

A efectes de monoparentalitat s’estableix un complement del 25% més, per a tota la
unitat familiar.

El que es publica als efectes escaients i per a coneixement general.
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AYUNTAMIENTO DE CALAFELL
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

La Junta de Gobierno Local, en sesión de carácter ordinaria celebrada el día 21 de enero
de 2019, acordó la aprobación de la convocatoria de concesión de prestaciones sociales
de carácter económico para situaciones de especial necesidad y / o urgencia social en los
Servicios sociales del Ayuntamiento de Calafell para el año 2019 con la siguiente parte
resolutiva:

"PRIMERO.- Aprobar la convocatoria para las prestaciones sociales de carácter económico
para situaciones de especial necesidad y / o urgencia social en los servicios sociales del
Ayuntamiento de Calafell para el año 2019.
SEGUNDO.- Aprobar la fase del gasto (RC) núm. 920190000009 por importe total de
40.000 euros.
TERCERO.- Publicar este acuerdo en la web del Ayuntamiento de Calafell.
CUARTO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Tarragona.
QUINTO.- Notificar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y los Departamentos de
la corporación afectado. "

CONVOCATORIA PARA LAS PRESTACIONES SOCIALES DE CARÁCTER ECONÓMICO PARA
SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y / O URGENCIA SOCIAL EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAFELL AÑO 2019.

1. Marco legal
El marco legal por el que se rigen estas subvenciones se concreta en:

Bases para prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial
necesidad y / o urgencia social en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Calafell
publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Tarragona el 25 de mayo de 2018.
Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales, regula y ordena el sistema público
de servicios sociales con el fin de garantizar el acceso universal y establece un conjunto de
derechos garantizados para toda la ciudadanía en materia de bienestar social generando
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Esta convocatoria.
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un conjunto de obligaciones para las administraciones públicas encargadas de prestar los
servicios y prestaciones vinculadas con el ejercicio de esta garantía de derecho. El artículo
17 define las funciones de los servicios sociales básicos entre las que se hace mención a la
gestión de prestaciones de urgencia social. El Artículo 22 define las prestaciones
económicas.
Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones de carácter económico.
Decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Cartera de Servicios
Sociales 2010- 2011.
Decreto 27/2003, de 21 de enero, de la atención social primaria.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones.
Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de obras,
actividades y servicios de los entes locales.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público.

2. Cuantía total máxima de las subvenciones a otorgar y consignación presupuestaria
El presupuesto máximo que se destinará para la concesión de las prestaciones sociales de
carácter económico para situaciones de especial necesidad y / o urgencia social de 2019
será de 40.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria E03 / 2310/ 4800000 del
presupuesto prorrogado 2018.

3. Objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones
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El objeto de la presente convocatoria es el otorgamiento de prestaciones económicas para
cubrir situaciones de especial necesidad y / o urgencia social con el fin de prevenir la
marginación y la exclusión social, y favorecer la integración de las personas. Están dirigidas
a personas individuales o unidades familiares que no tengan medios económicos y en las
que existan factores de riesgo, siendo siempre una ayuda a la intervención social.
Las prestaciones son de carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y
reducibles en todo momento, no generan ningún derecho a la obtención de otras
subvenciones en años posteriores y no se pueden alegar como precedente.
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4. Criterios de valoración
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Los criterios de valoración para la concesión de las ayudas son los siguientes:
REQUISITOS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
Número de miembros de la unidad familiar
1
2
3
4
5
6

Hasta el IRSC del año en curso
Hasta el 1.25 x IRSC
Hasta el1.5 x IRSC
Hasta el 1.75 x IRSC
Hasta el 2 x IRSC
Hasta el 2.25 x IRSC

A efectos de monoparentalidad se establece un complemento del 25% más, para toda la
unidad familiar.

Lo que se publica a los efectos oportunos y para conocimiento general.
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