
 
ACTA DE LA SESSIÓ ESTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 9 DE JUNY DE 2015 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 09/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 9 de juny de 2015 
Inici:  20:05 hores 
Fi:  20:30 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Joan Castaño Augé                     PSC 
Regidors/es: Júlia de la Encarnación Gómez   PSC 
 Maria Isabel Coll Roig PSC 
 Oscar Caño Nieto PSC 
 
Secretari municipal:      Ramon Oriol Grau     
Interventor accidental:  Joan Muntal Tarragó 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
 
   Dolors Lechuga García  CiU  
   Maria Carmen Montes Azcutia   ICV 
    
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de ‘esborrany de l’acta de la sessió anterior 

2. Donar compte de les llicències d’obres majors 

3. Aprovació d’una pròrroga del termini de lliurament del projecte bàsic de construcció d’un 
edifici i del seu entorn destinat al museu del bosc de Sant Celoni. 

4. Aprovació de diversos convenis 

5. Aprovació de preus públics 

6. Aprovació de concessió de subvencions a diverses entitats del municipi 

7. Aprovació del retorn de garanties definitives 

8. Aprovació de la contractació dels serveis per al manteniment de la jardineria i neteja 
d’espais verds públics al terme municipal de Sant Celoni. 

9. Aprovació de la classificació de les empreses presentades a la licitació del contracte per a 
la realit6zació de 20 cursos de formació en idiomes estrangers a impartit en el centre de 
formació d’adults Baix Montseny.  

10. Aprovació del contracte per a la gestió del servei de Bar – restaurant del camp municipal 
d’esports de Sant Celoni.  

11. Ampliació de les bases d’ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, dins l’apartat Ajuts 
d’urgència, amb la modalitat específica “Ajuts per a l’accés a habitatge en situació d’alt risc 
d’exclusió i d’urgència social aguda” 

 



Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern local si han de formular alguna 
observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, la qual s’ha distribuït per correu 
electrònic. Al no formular-se cap reparament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida 
acta. 

 
 

2. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 

 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de tres llicències d'obres majors atorgades 
des de l'última sessió: 
 

Data 
Exp. Concepte 

18/05/15 
OM-11/15 Reforma interior habitatge 

25/05/15 
I-11/15 Llicència de parcel·lació 

25/05/15 
OM-18/15 Reforma i ampliació de l’habitatge unifamiliar 

26/05/15 
OM-3/15 Construcció d’un garatge 

27/05/15  
OM-22/15 Adequar local a l’activitat de Bar 

29/05/15 
OM-25/15 Reparació teulada de l’Església 

 
 
 
3. APROVACIÓ D’UNA PRÒRROGA DEL TERMINI DE LLIURAMENT DEL PROJECTE 
BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI I DEL SEU ENTORN DESTINAT AL MUSEU 
DEL BOSC DE SANT CELONI 
 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Atorgar una pròrroga de 30 dies a l’arquitecte Javier de las Heras Solé per al lliurament a 
l’Ajuntament de Sant Celoni del projecte bàsic per a la construcció d’un edifici i del seu 
entorn destinat a Museu del Bosc, amb indicació que s’establirà per part dels tècnics 
municipals un calendari de reunions a fi de garantir la coordinació amb l’arquitecte redactor 
per a la bona definició del projecte bàsic, complementat amb l’assessoria externa pel que fa 
als aspectes funcionals i de programa. 

  
2. Notificar aquest acord a Javier de las Heras Solé per al seu coneixement. 
 



 
4. APROVACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS 
 
PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER AL PROJECTE ESPAI 
D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI, EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ 
CURRICULAR, DEL COL·LEGI LA SALLE, PER ALS CURSOS 2015– 2016 I 2016 – 2017. 
 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
1r.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per al Projecte Espai d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria del municipi, en el marc dels programes de 
diversificació curricular, per als cursos 2015 – 2016 i 2016 – 2017. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre i notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA REALITZACIÓ D’UN 
CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR PER AL CURS 2015-2016. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 

1r. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la realització d’un curs de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior per al curs 2015-
2016. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre aquest acord a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. 
 

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA REALITZACIÓ D’UN 
CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ PER AL CURS 2015-2016. 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 



1r. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la realització d’un curs de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà per al curs 2015-2016. 
 
2n. Facultar el Sr. Alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
3r. Trametre aquest acord a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA A SANT CELONI I BAIX 
MONTSENY, PER A LA SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS DURANT EL 2015. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Comitè Comarcal de la Creu Roja 
a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la subvenció d’activitats durant el 2015. 
 
Comunicar l’aprovació del conveni al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix 
Montseny. 
 
Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia i execució 
d’aquest acord. 
 
 
5. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS 
 
 
APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LA SORTIDA CULTURAL A TORTOSA, LA 
CATEDRAL I LA CIUTAT MEDIEVAL I RENAIXENTISTA. 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern ACORDA: 
 
 
Aprovar el preu públic per a la Sortida Cultural a Tortosa, la catedral i la ciutat medieval i 
renaixentista, que és de 19 euros per persona. 
 
 
6. APROVACIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS DEL 
MUNICIPI 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.625 € dipositada per Autocenter Paddock, SL 
amb motiu de l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de manteniment i 
reparació dels vehicles propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
  
2. Requerir a Autocenter Paddock SL la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
3. Notificar aquests acords a Autocenter Paddock SL amb expressió dels recursos a què 
tingui dret. 
 



 
APROVACIÓ DEL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA AMB MOTIU DE L’ADJUDICACIÓ D’UN  CONTRACTE 
D’OBRES 
 
 
 
Per unanimitat, la Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 4.200 € dipositada per Construccions Deumal SA 
amb motiu de l’adjudicació del contracte d’obres d’urbanització de l’espai comprès entre el 
carrer Major, el carrer sant Martí i la plaça Comte del Montseny de Sant Celoni. 
 
2. Requerir a Construccions Deumal SA la devolució a la Tresoreria municipal del rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 
 
 
8. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PLECS DE CLAUSULES QUE REGIRAN LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA I NETEJA DELS 
ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar la modificació del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació del servei de manteniment de 
jardineria i neteja d’espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni, aprovats per 
acord de la Junta de Govern Local de 9 d’abril de 2015. 
  
2. Continuar el procediment  de licitació i publicar el corresponent anunci de licitació Butlletí 
oficial de la província, al perfil del contractant del web municipal, i a la Plataforma de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya als efectes de la presentació d’ofertes. 
 
3. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a l’adopció dels 
acords i actuacions necessàries per a la efectivitat i execució d'aquest acord.  
 
 
9. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES PER PART DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI PER INCORPORAR A LA BORSA MUNICIPAL D’HABITATGES 
ASSEQUIBLES. 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per la Sra. Maria Roser Perxachs 
Marcó, per a l’adquisició per compravenda de l’habitatge situat al carrer Torras i Bages, 11, 
1r 1a, de Sant Celoni, per ser l’única oferta presentada a la licitació del contracte privat per a 
l’adquisició d’habitatges per incorporar al Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge a través 
de la Borsa municipal d’habitatge assequible. 
 
2. Requerir a la interessada per tal que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent 
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i la resta de documents que s’indiquen al 
Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques. 
  



3. Un cop aportada la documentació requerida, i si és conforme, adjudicar a Maria Roser 
Perxachs Marcó, el contracte per a la compra venda de l’habitatge del carrer Torras i Bages 
11, 1r 1a de Sant Celoni per la quantitat de 58.000 €, IVA i altres tributs exclosos, que serà 
incorporat al Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge, a través de la Borsa municipal 
d’habitatge assequible. 
  
4. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la 
formalització de la corresponent escriptura de compra venda. 
 
 
10. APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ DE 20 CURSOS DE FORMACIÓ 
EN IDIOMES ESTRANGERS A IMPARTIR EN EL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS 
BAIX MONTSENY – SAX SALA, I ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL CONTRACTE 
 
 
Per unanimitat,  la Junta de Govern Local  Acorda: 
 
1. Classificar en primer lloc l’oferta presentada per la mercantil Aula Abierta SL en la licitació 
del contracte per a la realització de 20 cursos de formació en idiomes estrangers a impartir 
en el Centre de formació d’adults Baix Montseny – Sax Sala, per ser la més econòmica de 
les ofertes presentades. 
  
2. Requerir a Aula Abierta SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent 
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i constitueixi la garantia definitiva 
equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs. 
  
3. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si són conformes, 
adjudicar el contracte a Aula Abierta SL, pel preu unitari de 3.600 €/curs, exempts d’IVA. 
 
4. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la 
formalització del contracte administratiu. 

 
 

11. AMPLIACIÓ DE LES BASES D’AJUTS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI, DINS L’APARTAT AJUTS D’URGÈNCIA, AMB LA MODALITAT ESPECÍFICA 
“AJUTS PER A L’ACCÉS A HABITATGE EN SITUACIÓS D’ALT RISC D’EXCLUSIÓ I 
D’URGÈNCIA SOCIAL AGUDA” 
 
 
Per  unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Incorporar a les Bases municipals d’ajuts socials, dins l’apartat Ajuts d’urgència, la nova 
modalitat específica “Ajuts per a l’accés a habitatge en situacions d’alt risc d’exclusió i 
d’urgència social aguda”, en els termes reflectits en annex. 
 
 

 
ANNEX 1 

 

BASES MUNICIPALS D’AJUTS SOCIALS. APARTAT AJUTS D’URGÈNCIA.  



“AJUTS PER A L’ACCÉS A HABITATGE, EN SITUACIONS D’ALT RISC D’EXCLUSIÓ I 
D’URGÈNCIA SOCIAL AGUDA”. 

 

1.Antecedents. 

Si bé durant els darrers anys s’han habilitat diversos recursos per lluitar contra la pèrdua 
d’habitatge (habitatge d’inclusió en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; 
programa municipal Lloguer segur; adequació d’habitatges de propietat municipal; compra 
d’habitatges per part de l’Ajuntament; col·laboració amb entitats bancàries per facilitar l’accés 
a lloguer social...), es constata la insuficiència d’aquests recursos, quan els efectes de la 
davallada socioeconòmica dels darrers anys, continuen demolidors. El flux de persones i 
famílies que experimenta d’una manera o altra la pèrdua o la impossibilitat d’accés a un 
espai vital digne, manté una cadència constant, agreujada per la dificultat –malgrat 
l’habilitació de mecanismes de detecció precoç- de disposar de marges temporals viables 
per reconduir situacions molt avançades. Els ajuts socials de lloguer promoguts per la 
Generalitat de Catalunya arriben a persones amb un nivell de poder adquisitiu moderat, però 
exclouen els casos més aguts, tocats per la minsa o nul·la disponibilitat d’ingressos. 

En aquest context d’emergència, es formula una nova línia d’ajuts municipals per atendre 
situacions d’alt risc d’exclusió i urgència social de persones, davant  la pèrdua o 
impossibilitat d’accedir a un habitatge que es trobi en condicions correctes d’habitabilitat, 
comptant amb què en determinats casos cal recursos de continuïtat mitjana, perquè no és 
viable fixar alternatives a curt termini. El llindar màxim anual es fixa en: 4.800,00 €. 

La modalitat es concep com un recurs de tipus “últim recurs”, comptant que el treball de 
Serveis socials manté com a finalitat preferent el recolzament en la recuperació de la plena 
autonomia de les persones i, per tant, l’exhauriment de totes de les possibilitats prèvies 
d’accedir a un recurs d’habitatge. En aquest sentit, els expedients susceptibles d’atorgament 
d’aquesta tipologia d’ajuts, es posaran a consideració del plenari de l’equip, per tal d’ajustar 
la proposta. 
 
2. Requisits i criteris de valoració per accedir als ajuts. 

2.1. Requisits. 

Podran ser adjudicatàries d’ajuts d’urgència en matèria d’habitatge les persones o unitats de 
convivència amb una residència mínima continuada a Sant Celoni i La Batllòria d’un any, 
immediatament anterior a la data de la sol·licitud, acreditada mitjançant el padró municipal, 
que es trobin com a mínim en un dels següents supòsits: 

2.1.1.  Que la manca severa de recursos econòmics les impossibiliti manifestament de 
poder accedir a un habitatge en condicions ni a programes de suport a l’accés a 
l’habitatge en la modalitat de concurrència. 

2.1.2.  Que es vegin privades de l’habitatge on viuen per sentència judicial ferma. Se 
n’exclouen, però, les sentències següents: 

*Les dictades en processos de desnonament per manca de pagament de les 
rendes, llevat que es tracti de persones o unitats de convivència de recursos 
econòmics tant minsos que resulti plenament acreditada la impossibilitat de 



pagar aquell lloguer, per ingressos inferiors al 32 % de l’IRSC, 

*Les dictades en processos de desnonament per precari. 

2.1.3. Que visquin en un habitatge que no compleixi els requisits mínims d’habitabilitat 
segons informe emès per l’Àrea de Territori, o per condicions higièniques 
severament precàries, segons informe emès per la Unitat de Salut comunitària. 
 

2.1.4. Que es vegin obligades a abandonar el seu habitatge per raons de violència de 
gènere o per adjudicació judicial de l’habitatge a la parella en els casos de ruptura de 
convivència. 
 
 
2.2. Criteris de valoració 

 

Per tal de poder valorar les situacions socioeconòmiques de les persones i/o famílies 
susceptibles d’accedir als ajuts, s’estableix una puntuació d’acord amb els criteris següents: 
 

2.2.1. Criteris econòmics: per a determinar la capacitat econòmica de les persones i/o 
famílies es pren com a referència l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
(IRSC), establert anualment a la Llei de pressupostos generals de la Generalitat de 
Catalunya. La puntuació es determinarà segons la següent taula: 

 

Situació econòmica (comparada amb IRSC) 
 
Puntuació 
 

Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC 55 

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC 45 

Ingressos entre el 66,7 i el 100 % de l’IRSC 25 

 
 

La taula següent desglossa el valor de l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), 
per a l’any 2015, d’acord amb els trams establerts i amb els nombre de membres de 
la unitat de convivència.  

 
Per a calcular la capacitat econòmica de les persones s’utilitzarà la següent fórmula i 
el resultat es compararà amb l’IRSC : 
 

 
Capacitat econòmica: ingressos de tots els membres de la unitat familiar – lloguer 
(fins un màxim de 569,12€) o hipoteca (fins un màxim de 853,68€) 
 

 

Composició unitat 
de convivència 

IRSC 2015 

Situació econòmica comparada amb l'IRSC 

25 punts  45 punts  55 punts 

Ingressos entre el 100% i 
el 66,6% de l'IRSC 

Ingressos entre el 66,6% i 
el 33,3% de l'IRSC 

Ingressos inferiors al 
33,3% de l'IRSC 

Un membre  569,12 €  De 569,12 € a 379,04 €  De 379,03 € a 189,52 €  De 189,51 €  a 0 € 



Dos membres  739,86 €  De 739,86 € a 492,75 €  De 492,74 € a 246,38 €  De 246,37 € a 0 € 

Tres membres  910,59 €  De 910,59 € a 606,46 €  De 606,45 € a 303,23 €  De 303,22 € a 0 € 

Quatre membres  1.081,33 €  De 1.081,33 € a 720,17 €  De 720,16 € a 360,09€  De 360,08 € a 0 € 

Cinc membres  1.252,06 €  De 1.252,06 € a 833,88 €  De 833,87 € a 416,94 €  De 416,93 € a 0 € 

Sis membres o més 1.422,80 €  De 1.422,80 € a 947,59€  De 947,58 € a 473,80 €  De 473,79 € a 0 € 
 
 

2.2.2. Criteris socials: Es tindran en compte les situacions familiars i socials que 
afecten la unitat de convivència i la puntuació es determinarà segons la següent taula. 
S’estableixen uns agregats positius que sumen puntuació i uns agregats negatius que 
en resten. Les taules següents ho detallen: 

 
a. Agregats positius: 

 
Criteris a valorar  

 
Puntuació parcial   

Puntuació màxima 
per bloc  

 
1.Situació familiar: 

1. Dificultats en relacions familiars 

2. Violència familiar o de gènere 

3. Família monoparental (tipus especial) 

4. Família nombrosa (tipus especial)  

 
2 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 

5 

 
2.Salut i/o discapacitats: 

5. Malaltia greu (transitòria o crònica) 

6. Reconeixement de grau de dependència (LAPAD) 

7. Reconeixement discapacitat amb grau igual o superior al 33 % 
(CAD) 

8. Addiccions 

9. Assistència de serveis mèdics especialitzats 

 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

5 

 
3.Família: 

10. Família responsable i col·laboradora que accepta el pla de 
millora establert i acompleix els objectius acordats 

 
 
 
 
 

4 
 

 

 
 

4 



 
4.Situació econòmica i/o laboral: 

11. Situació d’atur 

12. Sense ingressos 

13. Recerca activa d’ocupació 

14. Dificultats d’inserció laboral 

15. Deutes o administració deficient 

 
 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 

7 

 
5.Relacions socials: 

16. Dificultats en les relacions socials 

17. Indicis de marginació o exclusió social 

18. Rebuig social o inadaptació social 

19. Sense xarxa familiar o social 

 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

2 
 

-  

 
6.Dificultats que afecten els  menors: 
6.1. Del propi menor: 

20. Dificultats en relacions familiars 

21. Dificultats en les relacions socials i/o d’integració social 

22. Manifestació de conducta de risc  i/o patiment 

23. Dificultats d’escolarització (absentisme escolar, no escolarització, 
inadaptació escolar ...) 

6.1. Del propi menor: 
24. Sobreresponsabilitat 

25. Dificultats en l’exercici dels rols parentals 

26. Situació econòmica precària que afecta al benestar del menor 

 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
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b. Agregats negatius:  

 
Criteris a valorar 

Puntuació 
que resta 

Incompliment dels acords establerts en el Pla de treball personal Fins  -30% 
Manca de transparència en el lliurament d’informació sobre la situació 
personal, familiar o social 

Fins -30% 

Despeses diferents de les associades a la cobertura de les necessitats 
bàsiques (alimentació, habitatge, salut...) 

 
Fins -30% 

 
 
2.2.3 Criteris residencials: per a determinar aquests criteris es tindran en compte les 
condicions relatives a l’habitatge i la puntuació es determinarà segons la següent taula. 
 
 
a. Aspectes tècnics  

 



Criteris a valorar Puntuació: Màxim 25 
punts 

HABITABILITAT: 
1.  No disposa d’habitatge (relloguer , barraquisme, vehicles,  sense   

sostre...) 
2. Condicions d’habitabilitat no arranjables (sobreocupació, cost 

arranjament desmesurat, superfície mínima, etc) 
3.  Incompliment habitabilitat (humitats importants, seguretat 

d’utilització,   subministrament serveis, etc) 
4. Incompliment habitabilitat lleu (humitat puntual, deficiència puntual 

instal·lació, etc) 
5. Habitable 

 
Puntuació màxima 20  
 
 20 punts 
 
15 punts 
 
8 punts 
 
4 punts 
0 punts 
 

 
ACCESSIBILITAT: 

1. No accessible H>=3P 
2. No accessible H<3P 
3. Accessible o PB 

 

 
Puntuació màxima 5  
5 punts 
3 punts 
0 punts 
 

 
b.Aspectes jurídics i/o circumstancials  
 
S’estableixen uns agregats positius que sumen puntuació i uns agregats negatius 
que en resten. Les taules següents ho detallen: 
 

a. Agregats positius: 

Criteris a valorar Puntuació: Màxim 40 
punts  

Desnonament (resolució judicial amb data de llançament)  Fins 20 punts 

Risc manifest de desnonament o pèrdua de  l’habitatge (deutes de lloguer 
amb pronòstic d’empitjorament que poden derivar en procés de 
desnonament -a partir de 4 ó 5 mesos de deute-; fi contracte; mobbing 
immobiliari...) 

Fins 10 punts 

Que la xarxa familiar i/o social no pugui donar suport a la problemàtica 
d’habitatge Fins 10 punts 

Que no sigui possible accedir a altres recursos d’habitatge Fins 10 punts 
 

 
 

b. Agregats negatius: 

Criteris a valorar Puntuació 

En processos de desnonament, no ha acceptat ajuda Fins 20 punts 

 

 
Per tal de determinar la quantia de l’ajut mensual es tindrà en compte el màxim mensual 
atorgable (sense considerar el possibles avals que requereixi la propietat) de 350,00 €, en 
relació el qual s’aplicarà ponderació sobre un màxim de 100 punts, resultat de l’aplicació de 



totes les tipologies de criteris que s’escaigui a l’hora de valor el cas. 
 

 
TIPOLOGIA CRITERIS 

 
LLINDAR PUNTUACIÓ 

 

Econòmics 

 

55 

 

Socials 

 

33 

 

Residencials 

 

25 

 

Jurídics 

 

40 

 

La puntuació mínima per accedir a l’ajut ha de ser de 55 punts. 

 

3.Adjudicació 

 

L’adjudicació dels ajuts la resoldrà l’Alcaldia, a proposta de la regidoria de Comunitat, a partir 
de la  proposta elaborada per Serveis socials, en base a la documentació aportada i el 
coneixement de les persones/famílies sol·licitants,  bo i aplicant els criteris de puntuació 
indicats a l’article 2 d’aquestes bases. En cas de no disposar informació/documentació 
suficient per a la valoració, es podrà requerir les sol·licitants a mantenir entrevista/es amb 
Serveis socials, per completar els extrems que calgui en relació el criteris de puntuació. 
 

4. Règim d’adjudicació  
 
La quantitat a adjudicar i la durada de l’ajut es definirà a proposta de Serveis socials. Tan un 
aspecte com l’altre podran variar en funció de l’evolució de la situació de les persones. Per 
aquest motiu. Mensualment des de Serveis Socials s’emetrà informe en el que es farà 
constar el manteniment de les condicions que van motivar la concessió i es proposarà el 
pagament de la quantitat mensual de l’ajut d’urgència social que pertoqui. 
 

5. Obligacions de les persones beneficiaris dels ajuts d’habitatge  
 

1. Complir els requisits específics i acceptar les condicions d’ús del recurs.  
2. Destinar a residencia habitual i permanent, l’habitatge per al qual es facilita l’ajut. 
3. Fer-se càrrec dels consums dels subministraments de l’habitatge. 
4. Fer-se càrrec de totes les despeses que es produeixin per al manteniment de 

l’habitatge i la reparació de les avaries. 
5. Fer-se càrrec del pagament de la part de lloguer que no cobreixi l’ajut municipal. 
6. Autoritzar a l’Ajuntament a satisfer l’ajut d’urgència social directament a l’arrendadora 

de l’habitatge llogat. 
7. Complir les normes de bona convivència amb la comunitat de veïns. 

 
6. Pagament  
 

1. El pagament mensual de l’ajut s’efectuarà directament a l’arrendadora de l’habitatge, 
pel qual motiu aquesta haurà de: 



 
*Lliurar a l’Ajuntament, en el moment de concessió de l’ajut: el contracte de 
lloguer degudament signat  i l’acreditació d’haver efectuat el dipòsit de la 
garantia a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
*Lliurar a l’Ajuntament, mensualment, còpia compulsada de la factura/rebut 
del lloguer amb validesa legal. 

 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                             Secretari municipal 
Joan Castaño Augé       Ramon Oriol Grau 
 
 
 
 
 
 


