Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de Rubí, en
sessió del dia 7 de maig de 2020, va adoptar el següent acord “per unanimitat”:

ANTECEDENTS:
El Reglament Municipal de l’Ajuntament de Rubí d’Ajudes Econòmiques de Caràcter Social es va
aprovar pel Ple l’1 d’octubre de 2015 i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província el 30
d’octubre de 2015.
Dit reglament té per objecte, segons el seu article 1, regular les ajudes econòmiques que tenen
per finalitat:

Atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no
disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguirlos o rebre’ls d’altres fonts.

Atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència.
Les modalitats de prestació es preveuen a l’article 2 del reglament i tenen per objecte pal·liar les
següents necessitats:
a)
Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge
habitual i/o de les ajudes derivades del mateix
b)
Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària
c)
Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d'atenció sanitària
d)
Necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i roba i calcat
e)
Atenció socioeducativa als infants
f)
Suport a la integració social
g)
Altres
L’Annex 4 del reglament recull les quanties màximes i els conceptes de les ajudes que
l’Ajuntament preveu atorgar.
Segons l’informe tècnic de la cap dels Serveis Socials Bàsics de data 12 de novembre de 2019,
des de l’aprovació del reglament s’han produït canvis socials rellevants, especialment en l’àmbit
de l’habitatge, que han suposat un increment de preus. Aquests canvis fan necessari, segons dit
informe, ajustar alguns conceptes de les ajudes econòmiques i alguns imports al preu actual de
mercat, a través de la modificació de l’annex 4 del Reglament per a la gestió de les ajudes
econòmiques de caràcter social.
En compliment d’aquesta previsió, el PAN 2020, aprovat per Decret d’Alcaldia 420/2020 d’11 de
febrer de 2020 i informat al Ple de 27 de febrer del mateix 2020 preveu, respecte l’àrea de Drets
Socials, la modificació del Reglament Municipal d’Ajudes de Caràcter Social, amb l’objectiu
d’adequar els imports de les ajudes socials a l’increment dels costos per l’accés a les necessitats
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bàsiques, especialment el manteniment i l’accés a l’habitatge. També cal adequar les tipologies
de les ajudes socials a les problemàtiques ateses des dels Serveis Socials.
Tenint en compte que en data 10 de gener de 2020 es va constituir la comissió d’estudi amb
l’encàrrec de redactar l’avantprojecte de modificació del reglament, per encàrrec de l’alcaldia
formalitzat per decret 6326/2019 de 30 de desembre de 2019.
Tenint en compte que es va tramitar l’expedient 9/2020/PERSONES-E per a l’aprovació de la
modificació de l’annex 4 del reglament i que, segons indicacions de la Intervenció Municipal,
resultava necessari aprofitar la modificació del reglament per incloure la previsió del pagament a
través de bestretes de caixa fixa dels ajuts que es tramitin amb el procediment d’urgència.
Tenint en compte que en data 15 d’abril es va tornar a reunir la comissió d’estudi i va proposar un
nou text per a l’article 15.4 del Reglament.
FONAMENTS DE DRET
Articles 58 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en endavant, ROAS.
Articles 6, 8, 52, 66, 114.1 i 178 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en endavant, TRLMRLC.
Articles 4,22.2d), 25.2 E), 47, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en endavant, LRBRL.
Articles 5.4, 6.4, 17.2 i secció tercera del capítol IV de la LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic.
Articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (en endavant, LPACAP).
Article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya en endavant, LRJPAC.
Article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Article 10 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
VIST l’avantprojecte de modificació de l’annex 4 i de l’article 15.4 del Reglament Municipal de
l’Ajuntament de Rubí d’Ajudes Econòmiques de Caràcter Social i tenint en compte que, tal i com
recull l’informe jurídic de l’expedient, el text proposat “dóna compliment als principis de bona
regulació de l’article 129 de la LPAP 39/2015” i que “Resulta possible en aquest supòsit, ometre la
consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de modificació del Reglament.”
ATÈS que el procediment d’aprovació i de modificació dels reglaments municipals exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i
l’aprovació definitiva, amb la publicació posterior del text íntegre o del text objecte de modificació,
respectivament.
ATÈS que, segons l’informe jurídic que hi figura a l’expedient, en aquest cas no cal conferir el
tràmit d’audiència als interessats, perquè no consta identificada cap persona natural o jurídica que
tingui aquesta condició.
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ATÈS que l’article 178.1.c) del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, disposa que en cas de no haver cap reclamació
o suggeriment, l'acord inicial d’aprovació d’una ordenança o reglament esdevindrà definitiu.
Vista la proposta de la coordinadora de l’Àrea de Drets Socials i la regidora delegada d’Igualtat i
Benestar Social de data 16 d’abril de 2020, l’informe tècnic de la cap dels Serveis Socials Bàsics
de data 12 de novembre de 2019, les actes de la comissió d’estudi de 10 de gener de 2020 i de
15 d’abril de 2020, l’informe jurídic de la mateixa data i la nota conformitat en relació al darrer,
emesa pel vicesecretari accidental.
D’acord amb les competències que reconeixen al Ple l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 52.2 del Text Refós de la llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.

S’ACORDA:

1r.- Aprovar inicialment la modificació de l’Annex 4 i de l’article 15.4 del Reglament Municipal de
l’Ajuntament de Rubí d’Ajudes Econòmiques de Caràcter Social aprovat pel Ple l’1 d’octubre de
2015 i publicat al Butlletí Oficial de la Província el 30 d’octubre de 2015, amb el següent contingut:
ANNEX 4 QUANTIES MAXIMES DE LES AJUDES
Accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les ajudes derivades del mateix
Lloguer endarrerits i lloguer habitual
6.829 EUR/any
Reparacions o adaptació habitatge i Eliminació barreres
3.000 EUR/any
arquitectòniques i millora d'habitatge
Pagament situacions llançaments i desnonaments i
6.829 EUR/any
Allotjament temporal d'urgència
Allotjament temporals d'urgència per a gent gran (65 anys o
100 EUR/persona i dia
mes) sense recursos
Facilitar l'accés a un habitatge
6.829 EUR/any
Manteniment condicions mínimes d'higiene
1500 EUR/any
Garantir els subministraments bàsics (aigua, llum i gas)
600 EUR /any
Altes en els subministres bàsics
1000 EUR/any
Neteges xoc habitatge
2.500 EUR/any
Trasllat residencial en situacions greus
300 EUR/any
Salut i atenció sanitària
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Odontòleg
Ulleres
Ortopèdies i pròtesis
Ajudes tècniques de mobilitat
Medicació
Desplaçaments habituals
Trasllats per assistència sanitària
Ajudes al transport (formació per l'activació en el mercat de
treball)
Transeunts

500 EUR/any
350 EUR/any
600 EUR/any
600 EUR/any
300 EUR/ any

250 EUR/any
250 EUR/any
20 EUR/any

Necessitats basiques d'alimentacio, higiene i roba i calcat
Alimentacio i necessitats basiques de subsistencia:
1 persona
2 persones
3 persones
4 persones
5 persones o mes
Alimentacio infantil i bolquers
Atencio als infants
Escola Bressol
Material escolar i Llibres
Transport escolar
Menjador Escolar
Extraescolars i Lleure
Suport a la integracio sociolaboral
Acces processos formatius

150 EUR/mes (6
mesos i fins a 12 a
valorar com a maxim)
200 EUR/mes ( idem
anterior)
300mes ( idem
anterior)
350/mes ( idem
anterior)
400 EUR/mes ( idem
anterior)
50 EUR/mes (durant el
primer any)

1.800 EUR/any
100 EUR/any
270 EUR/any
910 EUR/any
600 EUR/any

400 EUR/any

Article 15.4:
La concessió de l’ajut s’efectuarà mitjançant resolució provisional i seguidament es procedirà a l’abonament
de l’ajut de conformitat amb el que s’estableix a l’article 19. L’Ajuntament atendrà el pagament dels ajuts
tramitats pel procediment d’urgència a través de bestretes de caixa fixa.

2n.- Sotmetre a informació pública aquest acord amb el text de la modificació de l’annex 4 i de
l’article 15.4 del reglament pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i al tauler d’anuncis de la corporació. El tràmit d’informació pública s’iniciarà amb la
primera publicació de l’anunci i finalitzarà al cap de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la darrera publicació del mateix.
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3r.- Publicar al portal de la transparència el procediment normatiu en curs d’elaboració, amb la
indicació de l’estat de tramitació en què es troba, les memòries i els documents justificatius de la
tramitació del projecte normatiu, i el contingut íntegre del text del projecte de modificació del
reglament.
4t.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Alcaldia i a la unitat de Transparència.
5è.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública, la modificació que s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat
de cap tràmit ulterior, i que es procedirà directament a la publicació del text objecte de modificació
al Butlletí Oficial de la Província i al Portal de la transparència (en substitució del tauler d’anuncis
de la corporació art. 10.1a) de la Llei 19/2014). També es publicarà un anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya amb la ressenya de la publicació feta al BOPB.
6è.- Trametre, en el termini de quinze dies des de l’aprovació definitiva, l’acord d’aprovació i la
còpia íntegra i fefaent del text objecte de modificació a l’Administració General de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya. La modificació entrarà en vigor un cop transcorreguts quinze dies hàbils
des de la darrera notificació i sempre que s’hagi publicat el text al Butlletí Oficial de la Província,
d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la LRBRL.
7è.- Un cop entri en vigor la modificació del reglament, es procedirà a publicar el seu text
consolidat al Portal de la Transparència municipal.
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