ALEXANDRE PALLARÈS CERVILLA, SECRETARI-INTERVENTOR DE L'AJUNTAMENT DE
L'ARBOÇ (TARRAGONA)
CERTIFICO
Que el Ple de l'Ajuntament de l'Arboç en sessió Ordinària de data 31 de maig de 2012, amb el quòrum
exigit pel RD 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, va prendre, entre d’altres i a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, la resolució de la
següent part dispositiva:"
Expedient: 20120253 Assumpte:"9.- EXP.NÚM. 20120253 APROVACIÓ DE LES BASES PER
L'ATORGAMENT D'AJUTS EN BASE ALS TRIBUTS MUNICIPALS (IBI).
Vista la situació de crisis econòmica que portem fa uns anys, l’Ajuntament en data 27 de maig de 2009
va aprovar pel Ple de la corporació les bases reguladores per l’atorgament de subvencions d’auxili
social, on per determinar els nivells d'ingressos s’utilitzava el salari mínim interprofessional.
Actualment, la línea de subvencions de serveis socials s'està regulant per l'Indicador de Suficiència de
Catalunya (IRSC), que actualment és de 569,12€, i és per aquest motiu que l’Ajuntament creu convenient
continuar amb aquesta línea de subvencions per ajudar als vilatans/es que es trobin en situació
desfavorida, però regulant el nivell d’ingressos mitjançant l'indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya.
Tot plegat ajudarà a aconseguir una redistribució més justa de la renda entre els contribuents d’aquest
municipi.
Vist el que regulen els articles 118 i ss del ROAS sobre l’activitat de foment de les corporacions locals, i
en aplicació dels criteris de redistribució de la renda i per tal d’aconseguir les finalitats d’utilitat pública
exposades
Vist informe d’Intervenció de data 21 de maig de 2012.
Com a conseqüència proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases de subvencions dins de l’àmbit de la solidaritat veïnal que es transcriuen a
l'annex.
Segon.- Publicar el present acord al BOPT per tal de que en el termini de vint dies hàbils a comptar des
del següent a la publicació, qualsevol persona interessada pugui consultar l'expedient i presentar les
al·legacions i reclamacions que consideri oportunes. En el supòsit de no presentar-ne cap al·legació en el
termini establert, s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord per part del Ple.
ANNEX
"BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN BASE ALS TRIBUTS
MUNICIPALS (IBI) DURANT L’EXERCICI DE 2012.
Exposició de motius:
L’actual situació de crisi econòmica obliga a l’Ajuntament a prendre mesures amb la finalitat pública
d’afavorir la cohesió social en un moment en que la població de la Vila pot travessar per dificultats
econòmiques que posin en perill el seu accés als serveis públics municipals de manera peremptòria
durant l’any 2012.
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Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.

Exposició de motius:
L’actual situació de crisi econòmica obliga a l’Ajuntament a prendre mesures amb la finalitat pública
d’afavorir la cohesió social en un moment en que la població de la Vila pot travessar per dificultats
econòmiques que posin en perill el seu accés als serveis públics municipals de manera peremptòria
durant l’any 2012.
Aquesta actuació municipal a dur a terme sota l’habilitació dels arts. 2,3 i 4 de la Llei General de
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
Article 1.- Motiu de la convocatòria
1.
Concurs públic per a la concessió de subvencions per a l’exercici de 2012, per a persones que
reuneixen les condicions que es determinen en aquestes bases.
2.
Igualment, en casos d’extrema necessitat, la Junta de Govern Local, previ informe preceptiu dels
Serveis Socials Municipals, podrà acordar l’atorgament d’ajuts per garantir la cobertura de necessitats
bàsiques. En aquests casos, es podran considerar d’altres requisits així com la possible variació de la
quantia de l’ajut i el moment del pagament.
3.
Aquesta convocatòria es regirà per aquestes bases i allò previst a les bases d’execució del
pressupost municipal de 2012.
Article 2.- De l’objecte i requisits
De forma general i comú a tots els diferents tipus de subvenció, la persona sol·licitant ha de trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries amb la hisenda municipal, l’Agència Tributària i la Seguretat
Social (article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i 18 i 19 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions). Les
declaracions d’ingressos es referiran a l’exercici de 2011.
2.1. Famílies monoparentals: els requisits per a obtenir aquesta subvenció seran els següents:
Ser propietari com a màxim d’un sol habitatge
Estar empadronat amb tota la unitat familiar de manera continuada des de l’1 de gener de 2011 fins
el moment de presentar la sol·licitud d’aquesta subvenció.
Haver fet efectiu el pagament dels diversos rebuts municipals mitjançant domiciliació bancària.
No superar els ingressos nets anuals establerts en el IRSC:
a)

Trobar-se inclòs en el concepte de família monoparental segons les següents definicions:
La persona amb un o més fills menors que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.

b) Famílies en que el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu alhora amb una persona o
persones amb cap de les quals té una relació estable de parella d’acord amb la legislació civil catalana.
c) La persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep cap pensió per aliments o,
percebent-la, és inferior a l’import de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC[1]) vigent
mensual per cada fill o filla.
d) La persona progenitora, amb fills o filles al seu càrrec, que pateix violència, o bé hi ha
abandonament de família per part de l’altra persona progenitora o convivent.
e) Una de les persones progenitores convivients hagi estat, durant un període de temps igual o
superior a un any, en situació d’empresonament, d’hospitalització o altres causes similars.
2.1.1.
Per tal de que es reconegui i mantingui la condició de família monoparental, els fills o filles
hauran de complir les següents condicions:
Ser menor de 18 anys d’edat, o tenir una discapacitat o estar incapacitades per treballar, amb
independència de la seva edat. Aquest límit d’edat s’ampliarà fins als 25 anys quan es cursin estudis
d’educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de formació de grau superior,
d’ensenyaments especialitzats de nivell equivalent a les universitàries o professionals en centres
sostinguts amb fons públics, o qualsevol de naturalesa anàloga, o bé quan cursin estudis encaminats a
obtenir un lloc de treball.
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Conviure amb la persona progenitora. S’entén que la separació transitòria d’un període igual o
inferior a dos anys pot ser motivada per raó d’estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres
causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat de la persona progenitora o

Ser menor de 18 anys d’edat, o tenir una discapacitat o estar incapacitades per treballar, amb
independència de la seva edat. Aquest límit d’edat s’ampliarà fins als 25 anys quan es cursin estudis
d’educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de formació de grau superior,
d’ensenyaments especialitzats de nivell equivalent a les universitàries o professionals en centres
sostinguts amb fons públics, o qualsevol de naturalesa anàloga, o bé quan cursin estudis encaminats a
obtenir un lloc de treball.
Conviure amb la persona progenitora. S’entén que la separació transitòria d’un període igual o
inferior a dos anys pot ser motivada per raó d’estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres
causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat de la persona progenitora o
dels fills o filles o internament d’acord amb la normativa reguladora de responsabilitat penal dels menors,
no trenca la convivència entre la persona progenitora i els fills o filles, encara que sigui conseqüència
d’un trasllat a l’estranger.
Dependre econòmicament de la persona progenitora. Es considera que hi ha dependència
econòmica sempre que els fills o filles no obtinguin cadascun d’ells uns ingressos per rendiment del
treball superiors, en còmput anual, a l’IRSC vigent.
2.1.2.
La persona que encapçala una família monoparental perd aquesta condició, als efectes
d’aquestes bases, en el moment que contrau matrimoni amb una altra persona o constitueix una relació
estable de parella d’acord amb la legislació civil catalana, o bé deixa de complir qualsevol de les
condicions establertes en aquestes bases per tenir la condició de família monoparental.
2.2.

Famílies amb renda baixa: els requisits per a obtenir aquesta subvenció seran els següents:

Ser propietari com a màxim d’un sol habitatge.
Estar empadronat amb tota la unitat familiar de manera continuada des de l’1 de gener de 2011
fins el moment de presentar la sol·licitud d’aquesta subvenció.
Haver fet efectiu el pagament dels diversos rebuts municipals mitjançant domiciliació bancària.
No superar els ingressos nets anuals establerts per l’IRSC.
Unitats individuals menors de 65 anys: els requisits per a obtenir aquesta subvenció seran els
2.3.
següents:
Ser propietari com a màxim d’un sol habitatge.
Haver complert els 18 anys d’edat i no superar els 65 fins al moment de presentar la sol·licitud.
Estar empadronat amb tota la unitat familiar de manera continuada des de l’1 de gener de 2011 fins
el moment de presentar la sol·licitud d’aquesta subvenció.
Haver fet efectiu el pagament dels diversos rebuts municipals mitjançant domiciliació bancària.
No superar els ingressos nets anuals següents: ............................................. 7.967,73 €
2.4.

Pensionistes: els requisits per a obtenir aquesta subvenció seran els següents:

Ser propietari com a màxim d’un sol habitatge. En el cas de cotitularitat, el nombre de cotitulars no
podrà superar a dos, i els cotitulars de l’immoble han de ser propietaris únicament d’aquest habitatge.
Tenir la condició de “pensionista” ja sigui per condició de jubilació, viduïtat, invalidesa, discapacitat,
etc..
Estar empadronat amb tota la unitat familiar de manera continuada des de l’1 de gener de 2011 fins
el moment de presentar la sol·licitud d’aquesta subvenció.
Haver fet efectiu el pagament dels diversos rebuts municipals mitjançant domiciliació bancària.
No superar els ingressos nets anuals següents: ............................................. 7.967,73 €
Article 3.- De les sol·licituds.
3.1. S’ha de presentar en el Registre General de l’Ajuntament la següent documentació:
-

Sol·licitud en imprès normalitzat, acompanyada dels següents documents:

a)
Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.
b)
Fotocopia de la documentació acreditativa de ser titular de l’habitatge on resideix la unitat familiar
(escriptura de propietat o contracte de lloguer).
c)
Certificat de propietats i bens.
d)
Còpia compulsada del llibre o llibres de família.
e)
Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de presentació de la sol·licitud.
f)
Certificat
d’estar al corrent amb la Hisenda Local.
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g)
Certificat d’estudis en cas de fills o filles majors de 18 anys (còpia compulsada de la matricula curs
vigent).
h)
Resolució judicial en procediments que estableixin mesures de guarda i custòdia i/o pensions

a)
Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.
b)
Fotocopia de la documentació acreditativa de ser titular de l’habitatge on resideix la unitat familiar
(escriptura de propietat o contracte de lloguer).
c)
Certificat de propietats i bens.
d)
Còpia compulsada del llibre o llibres de família.
e)
Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de presentació de la sol·licitud.
f)
Certificat d’estar al corrent amb la Hisenda Local.
g)
Certificat d’estudis en cas de fills o filles majors de 18 anys (còpia compulsada de la matricula curs
vigent).
h)
Resolució judicial en procediments que estableixin mesures de guarda i custòdia i/o pensions
d’aliments.
i)
Resolució judicial acreditativa que s’ha iniciat procediment d’execució de sentència per
impagament de pensions d’aliments.
j)
Resolució judicial d’incoació de diligències prèvies per un delicte d’abandonament de o bé
qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti dita situació d’abandonament.
k)
Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert en la legislació vigent, acreditatiu de
situació de violència.
l)
Certificat de permanència en centre d’execució penal.
m) Certificat de permanència en centre hospitalari.
n)
Domiciliació bancària dels tributs municipals (CCC).
o)
Còpia compulsada de la declaració de l’Impost sobre la Renta de Persones Físiques de cadascun
dels membres de la unitat familiar. En el cas de no estar obligats a efectuar-la, certificat emès per
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i justificant dels ingressos anuals de cada membre de la unitat
familiar (vida laboral, certificat d’empresa i darrera nòmina).
p)
Còpia compulsada del rebut de l’IBI de l’exercici anterior.
a)

En el cas dels pensionistes, a més a més:
Còpia compulsada del document que acrediti la situació de “pensionista”

Article 4.- Nivells d’ingressos i la quantia.
Per determinar els nivells d’ingressos s’utilitzarà l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya
(IRSC), de l’any 2012, que és de 569,12 €. Es podran tenir en compte, a l’hora de determinar aquest
nivell d’ingressos, despeses fixes que pugui tenir la persona o unitat familiar i que serveixen per la
cobertura de necessitats bàsiques.
Per a establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula
de càlcul:
Per a cada adult de més a la llar: IRSC*0,5
Per a cada menor de més a la llar: IRSC*0,3
Els ingressos mensuals nets familiars màxims per tenir dret a l’ajuda seran els següents:
Unitat familiar
Un adult
Un adult i un menor
Un adult i dos menors
Un adult i tres menors
Dos adults
Dos adults i un menor
Dos adults i dos menors
Dos adults i tres menors
Tres adults
Tres adults i un menor
Tres adults i dos menors
Tres adults i tres menors

Ingressos mensuals
569,12 €
739,85 €
910,59 €
1.081,33 €
853,68 €
1.024,42 €
1.195,15 €
1.365,89 €
1.138,24 €
1.308,98 €
1.479,71 €
1.650,45 €

La quantia de la subvenció serà el percentatge que es determina per a cadascun dels col·lectius, prenentse com a base de càlcul, l’import del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’habitatge
en que resideixi la unitat familiar del sol·licitant.
4.1. Per a famílies monoparentals:
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- Amb 1 fill...................................................................................................................... 20 %
- Amb 2 fills.................................................................................................................... 25 %
- Amb 3 fills.................................................................................................................... 30 %

La quantia de la subvenció serà el percentatge que es determina per a cadascun dels col·lectius, prenentse com a base de càlcul, l’import del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’habitatge
en que resideixi la unitat familiar del sol·licitant.
4.1. Per a famílies monoparentals:
- Amb 1 fill...................................................................................................................... 20 %
- Amb 2 fills.................................................................................................................... 25 %
- Amb 3 fills.................................................................................................................... 30 %
4.2. Per a famílies amb pocs recursos:
- Sense fills ................................................................................................................... 15 %
- Amb 1 fill...................................................................................................................... 20 %
- Amb 2 fills.................................................................................................................... 25 %
- Amb 3 fills.................................................................................................................... 30 %
4.4. Per a unitats individuals de menys de 65 anys............................................................ 15 %
4.3. Per a pensionistes:
- Sense convivència ........................................................................................................ 25 %
- Amb convivència........................................................................................................... 20 %
Article 5.- De la concessió o denegació.
5.1. La Junta de Govern Local, prèvia proposta del Regidor d’Hisenda, resoldrà les peticions de
subvenció en un termini màxim de 3 mesos, comptats des de la data de finalització del termini per ser
presentades i seran notificades a l’interessat.
En el cas de que la documentació aportada no sigui correcta o manqui informació, es notificarà
expressament al peticionari perquè l’esmeni. Si en el termini de 10 dies no ha presentat la documentació
sol·licitada, es considerarà que desisteix de la seva petició.
En el cas de que el beneficiari d’alguna de les subvencions regulades en aquestes bases, ja hagi estat
beneficiat per algun tipus de bonificació de les que estableix l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de
l’Impost sobre els Béns Immobles, aquesta no serà acumulable, i el sol·licitant haurà d’optar a una
d’elles. En el cas de que l’interessat no ho hagi especificat, li serà aplicable la més beneficiosa que li
pugui resultar. Aquesta mateixa regla se seguirà en el cas que pogués accedir a més d’una subvenció de
les regulades en aquestes bases.
5.2. Els actes d’atorgament de subvencions i ajuts hauran de tenir en qualsevol cas la seva cobertura
pressupostària. Els crèdits pressupostaris globals destinats a subvencions i ajuts s’han d’anar aplicant en
funció dels plans, programes aprovats i acords adoptats, i s’han d’enumerar les subvencions concedides
per tal de facilitar-ne el control.
Aquestes bases queden vinculades a la seva consignació de crèdit de la partida 12.04.2310.48001subvencions i bonificació d'IBI i Escombreries- de despeses del pressupost de 2012, que en aquests
moments té una dotació inicial de 1.500€ i podrà ser ampliada per acord del Ple de l'Ajuntament.
5.3. En el cas de concessions en que es comprovi l’existència d’algun deute en període executiu a nom
del sol·licitant, es procedirà a la corresponent compensació d’ofici.
Article 6. Del pagament de la subvenció
El pagament s’efectuarà sempre per transferència bancària i segons les previsions econòmiques de
l’Ajuntament i sempre desprès d’exhaurit el termini de pagament de l’impost.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions sobre Béns
Immobles aprovades pel Ple de la Corporació en sessió de data 27 de maig de 2009.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

l’Ajuntament i sempre desprès d’exhaurit el termini de pagament de l’impost.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions sobre Béns
Immobles aprovades pel Ple de la Corporació en sessió de data 27 de maig de 2009.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Transitòriament i durant tot l’exercici de 2012, les sol·licituds de subvenció que hagin estat presentades
abans de la entrada en vigor de les presents bases referents a les bases derogades a la disposició
anterior, es consideraran vàlides a l’efecte d’atorgament de la subvenció que li sigui equiparable.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en aquestes Bases s’estarà subsidiàriament al que disposa la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003.”
[1] L’Indicador de Suficiència de Catalunya queda fixat per al 2012 en 7.967,73 € anuals i 569,12 €
mensuals per la Llei 1/2012, de 22 de febrer de 2012 de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya
"
I perquè consti, expedeixo la present certificació, d'ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde, fent
expressa salvetat d'allò que disposa l'article 206 ROF.
L'Arboç, 5 de juny de 2012
VIST-I-PLAU,
Alexandre Pallarès Cervilla
Secretari-Interventor

Joan Sans i Freixas
L'Alcalde
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