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de las presentes actuaciones; se acuerda la suspensión de los
actos de conciliación y/o juicio señalados para el día 21-12-11 a
las 9.50 horas, efectuándose un nuevo señalamiento 30-01-12 a
las 9.15 horas. Cítese a las partes mediante el correspondiente
despacho para que puedan concurrir al nuevo señalamiento,
quedando el resto de los pronunciamientos vigentes.- Notifíquese
la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la
misma podrán interponer recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 183-1 de la Ley de procedimiento
laboral). Así lo manda y firma S.Sª, doy fe.”

Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto en
Lleida, a uno de septiembre de dos mil once.

La Secretaria Judicial (ilegible)

− ♦ −

JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE LLEIDA

EDICTO 8866

Procedimiento demandas 968/2010
Parte actora: Dumitru Timpau 
Parte demandada: Jesús Nogales Ramírez   

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO
Por la presente cedula de citación dictada en méritos de
resolución dictada en los presentes autos instruidos por este
juzgado de lo social a instancias de Dumitru Timpau  contra Jesús
Nogales Ramírez en reclamación de reclamación de cantidad
seguido con el número 968/2010 se cita a la mencionada empresa
Jesús Nogales Ramírez  de ignorado paradero, para que
comparezca ante la Sala de Audiencias de este organismo, sito en
esta ciudad, el próximo día 3 de octubre de 2011 a las 11:55
horas de la mañana, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única
pero sucesiva convocatoria, el primero ante el secretario judicial
y el segundo ante el juez o magistrado; advirtiéndole que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intente valerse y que
la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la
celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando
éste sin necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo ser tenida
por conforme con los hechos de la demanda.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina
judicial, salvo aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la L.P.L.
La Secretaria judicial (ilegible)

− ♦ −

ANUNCIOS VARIOS

ANUNCIS DIVERSOS

COMUNITAT DE REGANTS D’ALMACELLES

EDICTE 8859

En Francisco Pujol Sabaté, president de la Comunitat de
Regants d’Almacelles, convoca a tots els partícips d’aquesta
Comunitat de Regants a la Junta general ordinària que tindrà lloc
al Saló d’actes de la Comunitat el proper dissabte, dia 17 de
setembre a les 10.30 hores, en primera convocatòria, i a les 11
hores, en segona, per a tractar el següent Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Lectura de la Memòria d’activitats desenvolupades per la Junta
de Govern de la Comunitat.

3. Estat i examen dels comptes.

4. Informes de la Presidència.

5. Finançament de la canonada lateral 17.

6. Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Almacelles, 30 d’agost de 2011
El president, Francisco Pujol Sabaté

− ♦ −

CONSORCI D’ATENCIÓ A LES PERSONES
DE L’ALT URGELL

ANUNCI 8827

Aprovació definitiva de les Bases per a l’atorgament
d’ajuts per a l’atenció domiciliària

L’Assemblea General del Consorci d’Atenció a les Persones de
l’Alt Urgell en sessió de data 30 de març de 2011 va aprovar les
“Bases per l’atorgament d’ajuts per a l’atenció domiciliària”.
L’acord d’aprovació, el text de les Bases i l’expedient complet va
ser exposat el públic pel termini de 30 dies hàbils mitjançant
publicació al BOP de Lleida sense que es presentessin
al·legacions ni suggeriments, i per tant s’entén que queda aprovat
definitivament de forma automàtica.

La Seu d’Urgell, 24 d’agost de 2011
El president, Jesús Fierro i Rugall

Bases per a l’atorgament d’ajuts per l’atenció domiciliaria

Número expedient: GRL 2011-12.

1. Definició dels ajuts i de l’atenció domiciliària
Als efectes d’aquestes Bases, s’entén per atenció domiciliària el
conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen
bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a
proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a
aquelles persones i/o famílies amb dificultats de
desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia
personal (Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Social i
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de
Serveis Socials 2010-2011) amb l’objecte de promoure una
millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la
seva autonomia personal i unes condicions adients de
convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Als efectes de garantir l’accés a l’atenció domiciliària
s’estableixen uns ajuts amb caràcter de subvenció i que es regiran
per les presents Bases.

2. Destinataris
Poden ser beneficiaris de les subvencions pel servei d’ajuda a
domicili les persones que resideixen a la comarca de l’Alt Urgell
i que es troben en situació de manca d’autonomia personal
temporal o permanent, negligència o incapacitat per poder
realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana per motius
físics, psíquics o socials.

Segons la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència
(LAPAD), les persones amb resolució favorable i amb grau i
nivell que doni accés al Servei d’ajuda a domicili, i en els casos
que el treballador/a social de referència prescrigui en el Pla
Individual d’Atenció aquest servei, s’aplicaran les aquestes
Bases i la valoració resultant s’aplicarà a l’eina de gestió del
Programa de la Dependència (PRODEP).

3. Criteris d’atorgament de subvenció al servei d’ajuda a
domicili: barem, fórmula de càlcul, taules de percentatges i
documentació
Cada beneficiari/sol·licitant només podrà ser valorat per l’ajut
d’atenció domiciliària dins d’un sol àmbit.
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D’entre els criteris fixats en aquestes Bases per atribuir puntuació
en cada àmbit, només es podrà puntuar un apartat de cadascun
dels criteris

3.1. Barem per determinar la priorització de les sol·licituds:
3.1.1. Àmbit de la vellesa:
Requisit: serà requisit per accedir per aquest concepte tenir, com
65 anys o més.

Es determinen els punts segons els grups d’edat, l’estat de salut i
dependència, les condicions de l’habitatge, la situació de
convivència i la situació sociofamiliar.

Puntuació màxima d’aquest àmbit: 24 punts

Puntuació mínima per poder accedir a l’ajut: 12 punts
PUNTS

Criteris d’edat
De 65 a 70 anys..........................................................................................................1
De 71 a 75 anys..........................................................................................................2
De 76 a 80 anys..........................................................................................................3
De 81 a 85 anys..........................................................................................................4
De 86 en endavant......................................................................................................5
Criteris de salut i dependència
Normal per l’edat.........................................................................................................0
Malaltia crònica orgànica i/o mental amb autonomia..................................................3
Alta hospitalària ..........................................................................................................4
Addicció a l’alcohol i/o d’altres toxicomanies..............................................................4
Malaltia crònica orgànica i/o mental sense autonomia ...............................................5
Criteris de les condicions de l’habitatge
Habitatge en bones condicions...................................................................................0
Habitatge en condicions higièniques deficients ..........................................................3
Barreres arquitectòniques fora del domicili .................................................................3
Barreres arquitectòniques dins del domicili ................................................................4
Habitatge en condicions precàries..............................................................................5
Criteris de convivència
Sol amb autonomia .....................................................................................................2
Amb persones absents pel treball...............................................................................3
Amb familiars amb autonomia.....................................................................................4
Amb familiars amb una mínima dependència.............................................................5
Sol, amb una mínima dependència ............................................................................5
Criteris de la situació sociofamiliar
Dificultats d’integració social .......................................................................................2
Familiars distants o per relacions esporàdiques amb els familiars ............................3
Manca de relacions amb familiars i veïns...................................................................3
Aïllament generalitzat (físic i/o personal) ....................................................................4
Sospita de negligència, abandonament o maltractes dels familiars ...........................5
Sospita d’autonegligència ...........................................................................................5

3.1.2 Àmbit de les persones amb discapacitat:
Requisit: Serà requisit d’accés tenir el reconeixement de
disminució amb certificació emès per l’ICASS o la resolució
referent a la pensió d’invalidesa per l’INSS i s’haurà d’acreditar
amb l’aportació de la documentació o resolució que determina el
grau corresponent.

Es determinen els punts segons la combinació de tipologia i grau
de disminució en el cas de reconeixement d’aquesta per part de
l’ICASS i segons el grau d’invalidesa en el cas de reconeixement
per part de l’INSS, les condicions de l’habitatge i la situació de
convivència.

Puntuació màxima d’aquest àmbit: 14 punts

Puntuació mínima per poder accedir a l’ajut: 7 punts

Criteris del grau de discapacitat reconegut:
a) Beneficiari/sol·licitant que aporti el certificat de
reconeixement de disminució de l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (ICASS):

TIPOLOGIA PERCENTATGE DE DISMINUCIÓ / PUNTS

33% 65% 75% +75%
Físics 2 3 4 5
Psíquics 2 3 4 5
Sensorials 2 3 4 5

b) Beneficiari/sol·licitant que aporti la resolució de la pensió
d’invalidesa de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

PUNTS

Tipologia
Invalidesa laboral transitòria .......................................................................................3
Invalidesa permanent ..................................................................................................3
Gran invalidesa ...........................................................................................................5
Criteris de les condicions de l’habitatge
Habitatge en bones condicions...................................................................................0
Barreres arquitectòniques fora del domicili .................................................................3
Habitatge en condicions higièniques deficients ..........................................................3
Barreres arquitectòniques dins del domicili ................................................................4
Habitatge en precàries condicions..............................................................................4
Criteris de la situació de convivència
Dificultats d’integració social .......................................................................................2
Familiars absents pel treball .......................................................................................3
Sols i amb fills menors d’edat .....................................................................................4
Amb familiars de primer grau grans i/o malalts (incloent el cònjuge).........................5
Sol ...............................................................................................................................5

3.1.3. Àmbit familiar.
Requisit: no hi ha cap requisit concret d’accés.

Es determinen els punts segons els grups d’edat, l’estat de salut,
les condicions de l’habitatge, la situació de convivència i la
situació sociofamiliar.

Puntuació màxima d’aquest àmbit: 25 punts

Puntuació mínima per poder accedir a l’ajut: 12 punts
PUNTS

Criteris d’edat
El cap de família té més de 70 anys...........................................................................4
El cap de família té una edat inferior als 20 anys.......................................................5
Criteris de salut i dependència
Malaltia crònica orgànica i/o mental amb autonomia..................................................3
Addicció a l’alcohol i/o d’altres toxicomanies..............................................................4
Alta hospitalària...........................................................................................................4
Malaltia crònica orgànica i/o mental sense autonomia ...............................................5
Criteris de les condicions de l’habitatge
Habitatge en bones condicions...................................................................................0
Habitatge en condicions higièniques deficients ..........................................................3
Barreres arquitectòniques fora del domicili .................................................................3
Barreres arquitectòniques dins del domicili ................................................................4
Habitatge en precàries condicions..............................................................................5
Criteris de convivència
Progenitors amb infants o adolescents
De 15 a 18 anys..........................................................................................................1
De 11 a 14 anys ..........................................................................................................2
De 7 a 10 anys............................................................................................................3
De 4 a 6 anys..............................................................................................................4
De 0 a 3 anys..............................................................................................................5
Progenitors amb fills discapacitats ...................................veure apartat discapacitats
Dificultats d’integració social .......................................................................................2
Unipersonal .................................................................................................................3
Família monoparental .................................................................................................4
Infants que conviuen amb persones que no són els seus progenitors ......................4
Nuclis familiars amb persones sense autonomia........................................................5
Criteris de la situació sociofamiliar
Dificultats d’integració social .......................................................................................2
Prostitució....................................................................................................................3
Delinqüència................................................................................................................3
Mala relació pares/fills.................................................................................................3
Algun progenitor es troba empresonat........................................................................4
Dificultat per a la realització de les tasques de la llar.................................................4
Dificultat per a l’atenció i cura dels infants..................................................................4
Indicis de negligència i abandó...................................................................................5

Indicis de maltractaments ...........................................................................................5

3.2. Forma de càlcul i barems econòmics
Un cop valorada la situació del beneficiari i/o sol·licitant i el seu
entorn en funció de l’àmbit d’accés a l’ajut i, sempre que
s’obtingui la puntuació mínima exigida per tenir accés al servei
d’atenció domiciliària, es valorarà la seva situació econòmica
tenint en compte les despeses fixes estipulades i els ingressos
declarats pel sol·licitant i, si s’escau, el del seu cònjuge o parella
de fet reconeguda i dels membres addicionals a la unitat de
convivència que es considerin beneficiaris del servei, per tal de
fixar la base a partir de la qual es determinarà el percentatge de
subvenció que resulti del barem, al qual s’aplicarà la fórmula
següent:
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3.2.1. Forma de càlcul
El percentatge de subvenció per ajut a domicili i per tant, per
diferència, el percentatge a pagar pel beneficiari del cost efectiu
del servei, serà el resultat de la suma dels percentatges sobre el
saldo anual i sobre els actius financers en funció de la fórmula
següent:

Total aportació del beneficiari: percentatge de saldo anual més el
percentatge d’actius financers.

% Saldo anual + % actius financers = % d’aportació
sol·licitant/beneficiari.

A) Determinació del saldo anual
Saldo anual = Ingressos anuals – Despeses anuals de l’habitatge
habitual tenint en compte el número de membres addicionals.

Es consideraran membres addicionals a la unitat de convivència
totes aquelles persones que estiguin dins el nucli familiar i siguin
susceptibles a ser beneficiaris directes o indirectes del servei
d’ajuda a domicili (cònjuge o parella de fet, familiars que
conviuen a la llar amb problemes de salut, toxicomanies, fills
discapacitat, fills menors d’edat i altres circumstàncies).

B) Taules de percentatges: de saldos anuals i d’actius financers
b.1 Taula de percentatges segons el saldo anual
La base imposable serà el salari mínim interprofessional (SMI)
anual de l’any en curs.

Valors:
- 1 membre: Un SMI anual

- 1r membre addicional: un SMI més el 75 % SMI anual

- A partir del segon membre: un SMI, el 75 % SMI del primer
membre més el 50 % SMI anual per cadascun dels membres a
partir del segon
% RESULTANT DEL SALDO ANUAL APORTACIÓ BENEFICIARI

0-75% del SMI segons valor resultant en funció del núm. de membres 15%
75%-85% del SMI segons valor resultant en funció del núm. de membres 30%
85%-95% del SMI segons valor resultant en funció del núm. de membres 45%
95%-105% del SMI segons valor resultant en funció del núm. de membres 60%
105%-115% del SMI segons valor resultant en funció del núm. de membres 75%
Més del 115% del SMI segons valor resultant en funció del núm. de membres 100%

b.2 Taula de percentatges de dipòsits bancaris i actius financers:
Percentatges dels imports que es tindran en compte per a la
determinació del percentatge d’increment al resultant del
percentatge del saldo anual.
TOTAL DINERS EN DIPÒSIT I EN ACTIUS PERCENTATGE PER TENIR EN COMPTE COM A INGRESSOS ANUALS

Fins a 12.020’24 euros 0 %
Des de 12.020’25 euros a 18.030’36 euros 15 %
Des de 18.030’37 euros a 24.040’48 euros 25 %
Des de 24.040’49 euros a 30.050’61 euros 40 %
Des de 30.050’62 euros a 36.060’73 euros 60 %
Des de 36.060’74 euros a 42.070’85 euros 90 %
A partir de 42.070’86 euros 100 %

3.2.2 Despeses i ingressos a tenir en compte i documentació a
aportar
En relació a les despeses
Es tindran en compte les despeses de la habitatge habitual de la
unitat de convivència:
- Despeses d’habitatge principal de la unitat de convivència
anuals:

- Màxim de 450 euros mensuals x 12 mesos en concepte de
lloguer.

- Màxim de 570 euros mensuals x 12 mesos en concepte
d’hipoteca (devolució de capital i interessos).

- En cas de tenir l’habitatge en propietat i no tenir hipoteca es
descomptarà l’impost sobre béns immobles (IBI) de l’exercici de
sol·licitud corresponent a aquest habitatge. Cas que el municipi
no hagi posat al cobrament encara el rebut es podrà tenir en
compte el de l’exercici anterior.

Només es tindran en compte les obres en el cas de supressió de
barreres arquitectòniques o d’aquelles obres necessàries per

evitar la ruïna de l’immoble. En aquest cas es tindran en compte
les següents i pels màxims que consten:
- Es tindrà en compte com a despesa d’obres el 10% de la
inversió justificada amb factura pagada fins a un màxim de
3.000,00 euros.

- Cas que s’hagi concertat un préstec( hipotecari o no) per
aquesta finalitat, es tindrà en compte igualment el 10% del
capital a retornar amb un màxim de 250 euros mensuals x 12
mesos (equivalent a 3.000,00 euros/any)

La resta de despeses sobre l’habitatge queden expressament
excloses.

En relació als ingressos: es tindran en compte els ingressos
procedents de sous i salaris, rendiments de bens immobles,
rendiments de bens mobles inclosos dineraris i similars.

Documentació a aportar amb la sol·licitud per justificar els
ingressos:
- Original o fotocòpia compulsada de nòmines, pensions i/o
subsidis d’atur del beneficiari de l’ajut i, si s’escau del seu
cònjuge o parella de fet reconeguda i/o dels membres addicionals
susceptibles de ser beneficiaris del servei.

- Original o fotocòpia compulsada del contracte o còpia del rebut
d’arrendament de béns immobles de qualsevol naturalesa
(rústega, urbana, industrial...) del beneficiari de l’ajut i el seu
cònjuge o parella de fer reconeguda i/o dels membres addicionals
susceptibles de ser beneficiaris del servei.

- Original o fotocòpia compulsada del rendiments dels dipòsits
bancaris de qualsevol tipus, lletres o altres actius financers
públics, valors invertits en borsa o altres mercats o productes
financers de qualsevol tipus, del beneficiari de l’ajut i el seu
cònjuge o parella de fet reconeguda i/o dels membres addicionals
susceptibles de ser beneficiaris del servei.

Moduls
Mòdul preu hora: Als efectes de determinar la base del càlcul del
percentatge de subvenció i unificar el cost estimat a tota l’àrea
territorial dels serveis socials s’entén que els cost hora de
prestació de servei d’ajut a domicili, incloses les despeses
socials, impostos i de qualsevol tipus que tingui el cost del servei
és el de referència de la Generalitat.

3.2.3. Màxim d’hores que es podran subvencionar per aquest
servei:
El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell
subvencionarà com un màxim de tres hores diàries de servei de
dilluns a dissabte.

4. Sol·licitud de la subvenció pel servei d’ajut a domicili
Les persones que precisin d’un servei d’ajuda a domicili hauran
de fer una sol·licitud amb l’imprès normalitzat on constarà la
demanda concreta adreçada al Consorci d’Atenció a les Persones
de l’Alt Urgell i es presentarà als Serveis Socials Bàsics de la
zona on pertoqui en funció del seu lloc de residència (nord,
centre i sud). Amb la sol·licitud s’hauran d’aportar tots els
justificants d’ingressos i despeses del beneficiari del servei en
original o fotocòpia compulsada.

5. Tramitació per a l’atorgament de subvenció
Un cop sol·licitat el servei d’ajuda a domicili, el/la treballador/a
social dels Serveis Socials Bàsics que sigui de referència en
funció del sector corresponent, previ l’estudi de necessitats del
cas, redactarà l’informe que inclourà la valoració inicial i el
presentarà a la Comissió Tècnica de Valoració, que està
composada per tot l’equip tècnic dels Serveis Socials Bàsics de
l’Alt Urgell, qui farà la proposta d’atorgament de subvenció per
elevar-la al Consell de Govern del Consorci d’Atenció a les
Persones de l’Alt Urgell.

Cas que, previ informe justificatiu del/la treballador/a social
corresponent i per motius d’urgència, l’aprovació de la subvenció
per l’ajut i a proposta de la comissió tècnica s’elevarà al
President qui podrà resoldre donant-ne compte a la sessió
immediatament posterior del Consell de Govern.
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El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell notificarà
als sol·licitants la resolució que hagi escaigut.

Els beneficiaris de la subvenció que rebin la prestació del servei
directament per part d’una empresa contractada pel Consorci
d’Atenció a les Persones per prestar aquest servei o per personal
propi del Consorci (Treballadores Familiars) hauran de pagar la
part corresponent a la diferència entre el cost del servei i el
percentatge de subvenció, és a dir el percentatge no
subvencionat.

6. Condicions de l’atorgament
La concessió inicial de la subvenció s’entén, si no es diu res més,
que és per un any i la continuïtat d’aquesta subvenció es
condiciona al següent:

Cas de continuïtat la revisió de barems i percentatges d’atribució
de subvenció es farà cada dos anys i s’haurà d’aportar altra
vegada la documentació requerida inicialment.

Cas d’interrupció de la subvenció per qualsevol causa (canvi de
lloc de residència, millora de la situació...) i sempre que es torni
a sol·licitar la subvenció abans d’un any es tindrà en compte la
documentació aportada a la primera sol·licitud.

7. Ajuts excepcionals
7.1. Es podran atorgar ajuts excepcionals quan, tenint la
puntuació mínima en algun dels àmbits (vellesa, persones amb
discapacitat o àmbit familiar) i, malgrat superar l’import màxim
establert en els barems econòmics, sigui recomanable pel
benestar de la persona o del nucli familiar l’ús del servei d’ajut a
domicili.

S’acreditarà i es justificarà la situació de la persona i/o la seva
unitat de convivència des dels Serveis Socials Bàsics
corresponents necessitant-se informe concret del tècnic de la
zona valorat pel Comissió tècnica de valoració. En aquests casos
es podrà atorgar fins el 100% del total de l’ajut.

7.2 Es podrà incrementar l’ajut quan circumstàncies excepcionals
de pobresa ho facin necessari. S’acreditarà i justificarà des dels
Serveis Socials Bàsics corresponents necessitant-se informe
concret del tècnic de la zona valorat pel Comissió tècnica de
valoració. En aquests casos es podrà atorgar fins el 100% del
total de l’ajut.

8. Pagaments de la subvenció
Un cop aprovada la subvenció el beneficiari del servei d’ajuda a
domicili es farà càrrec inicialment del pagament de la totalitat del
cost, i un cop justificat aquest pagament el Consorci d’Atenció a
les Persones de l’Alt Urgell trametrà l’import de la subvenció el
mes següent al de la prestació del servei.

Cas que el servei es rebi de l’administració el cost a pagar serà
d’acord amb el que es fixi a la Ordenança fiscal corresponent.

9. Compromís de compliment de les condicions de prestació del
servei per part del la treballador/a familiar
Un cop atorgada la subvenció s’haurà de justificar per escrit el
compromís del beneficiari i del/la treballador/a familiar de
compliment de les obligacions recíproques que constin a
l’informe de valoració tècnica per a la prestació del servei.

Per aportació del beneficiari el pagament del servei i per part del
la treballador/a familiar tasques a fer indicades pel tècnic/a dels
serveis socials (ex. sortir a passejar, neteja de casa, preparació
d’àpats, ajut a l’adquisició d’hàbits...).

Diligència: Que la poso jo, la secretària, per fer constar que
aquestes Bases han estat aprovades inicialment per l’assemblea
General del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell de
data 30 de març de 2011.

La secretària, Montserrat Pagès Llop

− ♦ −

CONSORCI D’ATENCIÓ A LES PERSONES
DE L’ALT URGELL

ANUNCI 8828

Aprovació definitiva de les Bases per l’atorgament d’ajuts
pel servei de transport social adaptat

L’Assemblea General del Consorci d’Atenció a les Persones de
l’Alt Urgell en sessió de data 30 de març de 2011 va aprovar les
“Bases per l’atorgament d’ajuts pel servei de transport social
adaptat adreçat a persones disminuïdes, amb problemes de
mobilitat i persones grans amb dependència”. L’acord
d’aprovació, el text de les Bases i l’expedient complet va ser
exposat el públic pel termini de 30 dies hàbils mitjançant
publicació al BOP sense que es presentessin al·legacions ni
suggeriments, i per tant s’entén que queda aprovat definitivament
de forma automàtica.

La Seu d’Urgell, 24 de agost de 2011
El president, Jesús Fierro i Rugall

Bases per a l’atorgament d’ajuts pel servei de transport social
adaptat adreçat a persones disminuïdes, amb problemes de

mobilitat i persones grans amb dependència

Número expedient: GRL-2011-11

1. Definició dels ajuts
L’ajut pel transport adaptat que es regula en les presents Bases té
com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes,
amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència,
per tal que puguin accedir als serveis socials d’atenció
especialitzada, o aquells que permetin garantir o afavorir la seva
integració en l’entorn.

Als efectes de garantir l’accés a aquest transport pel grup de
població esmentat, s’estableixen uns ajuts amb caràcter de
subvenció que es regiran per les següents Bases, tenint en compte
que es poden atorgar tant per despeses generades en transports
col·lectius adaptats com no adaptats (autobusos de línia, taxis ...).
Cas que el transport no sigui adaptat haurà de ser necessàriament
de servei públic.

2. Destinataris
Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones
disminuïdes, amb problemes de mobilitat i les persones grans
amb dependència que precisin d’algun dels serveis socials
d’atenció especialitzada de la comarca de l’Alt Urgell.

3. Criteris i quantia d’atorgament de subvenció pel servei de
transport
3.1. Ajuts generalitzats als destinataris del transport:
Qualsevol persona que pateixi algun tipus de disminució, tingui
problemes de mobilitat a sigui una persona gran amb
dependència i que necessiti accedir als serveis socials d’atenció
especialitzada podrà gaudir d’una subvenció de fins el 50 % del
cost total del transport sempre que es justifiqui la despesa
efectivament realitzada mitjançant comprovants del transport
utilitzat (factura del transporta adaptat, rebut del servei de taxi,
bitllets d’autobús de línia...)

3.2. Ajuts pels destinataris amb situació econòmica precària:
En aquells casos en què els destinataris del transport que, per la
seva precària situació econòmica, no puguin fer front al 50% del
cost total del serveis i sempre prèvia petició als Serveis Socials
Bàsics corresponents en funció del lloc de residència del
beneficiar, l’equip tècnic dels serveis socials tindran en compte la
situació econòmica segons la relació del barem determinat per les
despeses fixes estipulades i els ingressos de la unitat familiar per
tal de determinar el percentatge de subvenció aplicant la fórmula
següent:
3.2.1. Forma de càlcul
El percentatge de subvenció pel transport per a persones amb
problemàtica econòmica i, per tant, el percentatge a pagar pel
beneficiari del cost efectiu del servei serà el resultat de la suma
dels percentatges sobre el saldo mensual i sobre els actius
financers; i està en funció de la fórmula següent:


