AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 25 de gener de
2021, 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 2021 amb la següent part resolutiva:

“PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a les prestacions socials de caràcter econòmic per a
les situacions d’especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l’Ajuntament
de Calafell per a l’any 2021.
SEGON.- Aprovar la fase de la despesa (RC) núm. 920210000059 per import total de
45.170,55 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.”

El que es publica als efectes escaients i per a coneixement general.

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 2021.
1. INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I BUTLLETÍ OFICIAL ON
S’HAN PUBLICAT.
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El secretari,
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Bases per a les prestacions socials de caràcter econòmic per situacions d’especial
necessitat i/o urgència social en els Serveis Socials de l’Ajuntament de Calafell
publicades al Butlletí Oficial de la província de Tarragona el 25 de maig del 2018.
2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
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.
3. QUANTIA TOTAL DELS AJUTS I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import de la convocatòria: 45.170,55€
Aplicació Pressupostària: 300/2310/4800000 del Pressupost de l’any 2021.
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
5. PERSONES BENEFICIÀRIES
S’adrecen a persones individuals o unitats familiars que es trobin en situació de precarietat
econòmica i en les quals existeixin factors de risc, de manera complementària a la
intervenció social i supeditades al seguiment per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquest
Ajuntament.
6. TERMINI DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds podran presentar-se al Servei d’Atenció al Ciutadà mitjançant instància
genèrica.

a. . Termini Ordinari
Es podrà sol·licitar l’ajut econòmic des de l’aprovació definitiva de la convocatòria fins el
30 de novembre de 2021.

Fotocòpia document identificatiu del sol·licitant.
Volant d’empadronament.
Autorització de consulta de dades a d’altres administracions.
Autorització de pagament a endossataris en cas que fos necessari.
I qualsevol altre documentació necessària per a la tramitació de l’ajut, en funció de la seva
tipologia.
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7. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

8. CRITERIS DE VALORACIÓ
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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

Fins l’IRSC de l’any en curs

2
3
4
5
6

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.
Amb caràcter excepcional, l’equip tècnic dels Serveis Socials Bàsics pot valorar la concessió
de la prestació, malgrat l’ incompliment dels barems econòmics, sempre que l’informe
tècnic corresponent estigui degudament motivat, indicant les problemàtiques o indicadors
de risc que es consideren per a la proposta de l’ajut.
9. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTURCCIÓ I LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ
L’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió dels ajuts serà la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials.
10. RÉGIM JURÍDIC, PUBLICTITAT I FISCALITAT

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

28/01/2021 SECRETARI

Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el seu
compliment els atorgaments seran degudament informats a Base de Dades Nacional de
Subvencions tot i quedar exempts del règim de publicació previst a la LGS en aplicació de
la LO 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, i queden sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del
seu atorgament.
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AYUNTAMIENTO DE CALAFELL
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

La Junta de Gobierno Local, en sesión de carácter ordinaria celebrada el día 25 de enero
de 2021, 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 2021 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 2021.
SEGUNDO.- Aprobar la fase del gasto (RC) núm. 920210000059 por un importe total de
45.170,55 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. "

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

El secretario,

1. INDICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y BOLETÍN OFICIAL
DONDE SE HAN PUBLICADO
Bases para las 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 del 2018.
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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 2021.
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2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
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.
3. CUANTÍA TOTAL DE LAS AYUDAS Y CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Importe de la convocatoria: 45.170,55€.
Aplicación Presupuestaria: 300/2310/4800000 del Presupuesto del año 2021.
4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria será el de
concurrencia competitiva.
5. PERSONAS BENEFICIARIAS
Se dirigen a personas individuales o unidades familiares que se encuentren en situación de
precariedad económica y en las cuales existan factores de riesgo, de manera
complementaria a la intervención social, y supeditadas al seguimiento por parte de los
Servicios Sociales Básicos de este Ayuntamiento.
6. PLAZO DE SOLICITUDES
Las solicitudes podrán presentarse al Servicio de Atención al Ciudadano mediante
instancia
genérica.
6.1. Plazo Ordinario
Se podrá solicitar la ayuda económica desde la aprobación definitiva de la convocatoria
hasta el 30 de noviembre de 2021.
7. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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Fotocopia documento identificativo del solicitante.
Volante de empadronamiento.
Autorización de consulta de datos a otras administraciones.
Autorización de pago a endosatarios en caso de que fuera necesario.
Y cualquier otra documentación necesaria para la tramitación de la ayuda, en función de
su
tipología.
8. CRITERIOS DE VALORACIÓN
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Los criterios de valoración para la concesión de las ayudas son los siguientes:
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REQUISITOS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
Número de miembros de la unidad familiar
1

Hasta l’IRSC del año en
curso
Hasta l’1.25 x l’IRSC
Hasta l’1.5 x l’IRSC
Hasta l’1.75 x l’IRSC
Hasta el 2 x l’IRSC
Hasta el 2.25 x l’IRSC

2
3
4
5
6

A efectos de monoparentalidad se establece un complemento del 25% más, para toda la
unidad familiar.
Con carácter excepcional, el equipo técnico de los Servicios Sociales Básicos puede valorar
la concesión de la prestación, a pesar del incumplimiento de los baremos económicos,
siempre que el informe técnico correspondiente esté debidamente motivado, indicando las
problemáticas o indicadores de riesgo que se consideran para la propuesta de la ayuda.
9. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y LA PROPUESTA DE CONCESIÓN
El órgano competente para la instrucción y la propuesta de concesión de las ayudas será la
Teniente de Alcalde del Área de Igualdad y Derechos Sociales.
10. RÉGIMEN JURÍDICO, PUBLICIDAD Y FISCALIDAD
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Las ayudas otorgadas mediante esta convocatoria restan sometidas a la Ley General de
Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, y a la normativa que la desarrolla y en su
cumplimiento los otorgamientos serán debidamente informados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones a pesar de quedar exentos del régimen de publicación previsto
a la LGS en aplicación de la LO 1/1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho
del honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y quedan sometidas al
régimen fiscal vigente en el momento de su otorgamiento.
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