Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

Jsa/csm
Expt: SP 1406/20 General 1186/20
Ass: Tancament bestreta ajuts urgència Covid-19
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Atès que en data 14 d’abril de 2020, s’emet Providència d’alcaldia, en relació a les
línies d’actuació a desenvolupar en matèria d’ajuts socials per mitigar les
conseqüències negatives que la situació d’emergència sanitària COVID-19 pot produir
en les families de la Roca. En l’esmentada Providència es disposa el següent :
“PRIMER. S’incoï expedient sobre l’ATORGAMENT D’AJUTS D’EMERGÈNCIA
SOCIAL DERIVATS DEL COVID-19, destinats a atendre situacions de molta
precarietat i de molta urgència, amb acompanyament de professionals de serveis
socials municipals
SEGON. Que per la Àrea de Servei i Atenció a les Persones s'emeti proposta
d’instrucció sobre el procediment i resolució dels esmentats ajuts d’emergència social.
TERCER. Que s’elabori, per part del Serveis Socials Municipals, proposta de
Reglament de prestacions d’urgència municipal de la Roca del Vallès, quan s’acabi la
crisi actual.
CINQUÈ. Que per l'Interventor es realitzin les operacions pressupostaries necessàries
per a disposar de crèdit suficient per a fer front a les dues línies d’ajuts d’urgència
social.
SISÈ. Que per Secretaria s'emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir.”
Donant acompliment a la Providència esmentada, en data 21 d’abril, es dicta
Resolució d’Alcaldia-Presidència amb num. 483/2020 per la qual es resol:
PRIMER.- Aprovar la instrucció sobre l’atorgament de prestacions econòmiques
d’urgència social derivades del Covid-19 següent:
“Les prestacions econòmiques d’urgència social que en aquest document
s’estableixen tindran caràcter temporal mentre duri l’estat d’alarma provocat per la
situació sanitària del COVID-19.
Seran aportacions dineràries amb la finalitat d’atendre situacions de necessitats
puntuals o de baixa periodicitat, molt urgents i bàsiques, que s’atorgaran principalment
al pagament de despeses d’alimentació, sanitàries i de acces a internet.
Seran beneficiaris dels ajuts les persones individuals i les que formen part d’una unitat
familiar o d’una unitat de convivència (formada per la persona beneficiària, el seu
cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
que convisquin en el mateix domicili), que acreditin la seva residència a la Roca del
Vallès i que es trobin en una situació que els impedeixi fer front a les despeses
essencials bàsiques.
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Les situacions d’urgència social seran valorades per l’equip de serveis socials
d’atenció primària, que prioritzarà sempre que sigui possible les persones o unitats
que tinguin a càrrec menors, amb especial atenció a les famílies monoparentals, a les
families amb persones dependents, a les famílies nombroses, i a les famílies amb
menys renda disponible.
Per valorar la situació de necessitat es tindrà a compte el patrimoni, els ingressos
econòmics i les condicions socials del beneficiari o beneficiària.
La valoració econòmica es realitza ponderant la renda neta mensual disponible amb
l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya), que per l’any 2020, la
Generalitat l’ha estipulat en 663.98 €/mes, incrementant en un 30% per a cada
membre de la unitat,

Composició unitat convivència

Renda neta mensual
màxima mensual 2020

Un membre

663,98

Dos membres

863,174

Tres membres

1062,35

Quatre membres

1261,55

Cinc membres

1460.75

Sis membres

1659.94

disponible

Es defineix la renta neta mensual disponible com els ingressos nets totals mensuals
que cobra una unitat familiar, restant-li la despesa de lloguer o d’hipoteca de
l’habitatge, fins un màxim de 700 euros (segons preu de referència de la zona on la
Roca del Vallès està ubicada, de l’ACH).
Per a la baremació, s’utilitzarà el model de valoració de la Diputació de Barcelona per
aquests tipus d’ajuts, segons els següents quadres:
Taula A: Valoració econòmica segons el tram de renda neta
disponible
Ingressos inferiors al 33,3% dels ingressos màxims mensuals
Ingressos entre el 33,4 i el 66,6% dels ingressos màxims mensuals
Ingressos entre el 66,7 i el 100% dels ingressos màxims mensuals

Punts
6 punts
4 punts
2 punts

Restaran exclosos de rebre prestació econòmica les sol.licituds que, en la Taula A no
obtinguin una puntuació mínima de 2 punts.
Taula B: Situació personal/familiar
Puntuació màxima
Família monoparental i/o nombrosa
1 punt
Membre/s amb discapacitat reconeguda igual o superior al
33% i/o membre/s amb grau de dependència reconegut
1 punt
Persona o família en seguiment de serveis socials
2 punts
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Així, s’atorgarà un ajut econòmic d’urgència social d’acord amb aquesta puntuació:
40% del total
de l’ajut
65%
80%
90%

de 2 a 4 punts
de 5 a 7 punts
de 8 a 9 punts
Més de 9 punts

En el cas de l’alimentació, l’import màxim recomanat seria el calculat dins del
programa d’aliments frescos i secs, que calcula uns 100 euros mensuals per persona,
d’alimentació bàsica fins un màxim de 500 euros per unitat familiar. La despesa
permesa per aquest concepte es refereix a l’adquisició de productes bàsics per a la
alimentació familiar, i per aquest motiu, no es contempla la compra de productes com
begudes alcohòliques, refrescs…
En el cas de l’accés a internet, l’import màxim recomanat seria 40 €/mes, amb màxim
de 3 mesos.
En el cas de les despeses sanitàries, hauran d’estar prescrites per un facultatiu. No
s’estableix un import màxim, encara que s’haurà d’aportar pressupost dels costos
previstos.
TRAMITACIÓ
Les sol·licituds de les prestacions socials de caràcter econòmic es poden demanar en
qualsevol moment, mentre duri la situació d’estat d’alarma i fins a dos mesos més tard,
i s’han de presentar primordialment de manera telemàtica al registre de l’Ajuntament.
Des de l’oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament es donarà suport telefònic a
la presentació telemàtica de la mateixa. En cas de impossibilitat manifesta, el personal
de l’OAC donarà cita al sol.licitant per a poder-ho fer de manera presencial.
La documentació obligatòria a presentar és:
-

Instància genèrica realitzant la sol·licitud corresponent, identificant que es
tracta d’ajuts COVID
Copia del DNI o NIE del sol·licitant (i de tots els majors de 16 anys de la unitat
de convivència)
Volant de convivència (expedit per l’ajuntament que el sol·licitant demanarà de
forma expressa)
Document on consti de forma clara l’IBAN (20 dígits), i el nom del beneficiari.
Declaració jurada, on s’especifiqui que la situació econòmica de la unitat
familiar s’ha vist disminuida a causa de la situació de l’estat d’alarma
provocada pel COVID-19. En la declaració jurada s’especificaran els ingressos
, per cadascun dels membres majors de 16 anys, de la unitat familiar obtinguts
durant els mesos de febrer, març, abril, i si escau, maig, així com també el
compromís de destinar la prestació a l’objecte per la qual es determini, a
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-

justificar-la segons es determini i a aportar, en el termini de 3 mesos, la
documentació acreditativa de la pròpia declaració.
El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge.
Extractes de tots els comptes bancaris de la unitat familiar dels darrers 3
mesos.
Si escau, certificats acreditatius del grau de dependència, monoparentalitat,
família nombrosa i/o certificat de discapacitat (on consti el % de discapacitat)

Els perceptors estan obligats a comunicar a l’ajuntament que s’ha produït alguna
causa de modificació o extinció de l’ajut. L’ajuntament pot comprovar en qualsevol
moment les condicions que han donat peu a l’ajut. Igualment, amb la sol·licitud
d’aquests ajuts, el sol·licitant autoritza l’ús de les seves dades personals en tot allò
que sigui necessari per a la gestió dels ajuts
FORMA DE PAGAMENT.
Per abonar aquests ajuts, que són, per llei inembargables, es realitzarà per
transferència bancària o mitjançant targeta moneder, expedida per l’Ajuntament de la
Roca, amb conveni amb l’entitat financera Caixabanc, que està carregada amb
l’import d’aquests ajuts i que es podrà utilitzar en qualsevol establiment alimentari i
farmacèutic amb llicència per a exercir aquesta activitat. El beneficiari, haurà
d’acceptar per escrit les normes d’utilització de la tarja en el moment de rebre-la
físicament.
FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
El destí de la despesa d’aquests ajuts ha de justificar-se no més tard de 3 mesos
d’haver-la rebut. També es necessari haver-se justificat si es vol accedir a altres ajuts
o subvencions de l’Ajuntament.
Per a justificar caldrà presentar factures, tiquets o factures simplificades de les
despeses, on consti el NIF de l’establiment
També caldrà presentar la documentació acreditativa de la declaració jurada (per cada
membre major de 16 anys):
- Nomines dels mesos de febrer-març-abril o maig (si escau) o la darrera
declaració trimestral de IRPF (autònoms)
- Certificat de trobar-se en situació d’atur o ERTE
- Certificat de la pensió
- Conveni regulador on consti la pensió d’aliments o pensió compensatòria
- ...
DENEGACIÓ O REINTEGRAMENT
Podran ser denegades aquelles sol·licituds en les que, tot i complir amb els requisits
pugui concórrer alguna circumstància com l’impediment de realització de la valoració
tècnica de la sol·licitud rebuda o el falsejament o ocultació de dades.
Es podrà procedir a incoar expedient de reintegrament de les quantitats percebudes si
es comprova que s’ha utilitzat la prestació per a finalitat diferent a la que fou
concedida.
GESTIO INTERNA
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Prèviament a l’atorgament d’aquests ajuts, s’haurà de fer una resolució de bestreta
d’atorgament d’aquests ajuts, amb càrrec a la partida 14 231 48013- Donacions
extraordinàries per situacions d’emergencia, bestreta de la qual s’aniran realitzant els
pagaments dels ajuts corresponents.
Una vegada rebuda la so.licitud, el personal administratiu de l’Ajuntament comprovarà
la documentació i requerirà en cas necessari. Degut a la urgència es farà requeriment
telefònic per a subsanar la documentació. Si no es atesa, , el sol·licitant serà requerit
formalment perquè esmeni la seva sol·licitud en un termini de 10 dies hàbils. Si no ho
fa, es tindrà per desistida la seva sol·licitud.
L’expedient complert passarà a la valoració de l’equip de serveis socials que emetrà
informe-proposta d’atorgament d’ajut.
Una vegada emès l’informe passarà a serveis econòmics per a realitzar el pagament
del mateix, en cas de transferència bancària o als administratius encarregats, per a
carregar i repartir les targes moneder. També es notificarà telefònica i telemàticament
al sol·licitant l’atorgament o la denegació de l’ajut.
El repartiment de les targes es faran presencialment, en dos punts del municipi (La
Roca i La Torreta) previ avís als beneficiaris, i utilitzant les mesures de protecció i
seguretat necessàries.
Una vegada esgotada la bestreta, caldrà fer una resolució de tancament on consti
clarament, el NIF i nom complert del beneficiari, import, concepte, i justificació de
l’esmentat ajut, per tal de poder-ho comunicar a la Base Nacional de Subvenciones.
Des de l’Area de Servei i Atenció a les Persones es realitzaran model de plantilles o
documents-base sobre la declaració jurada, informes proposta d’atorgament o
denegació dels ajuts, document d’acceptació de les targes-moneder per part de les
persones beneficiàries, i qualsevol altre model de document que es necessiti per a
agilitzar els tràmits administratius.
Qualsevol altre aspecte respecte a la gestió interna d’aquests ajuts, que no estigui
contemplat en aquesta instrucció, serà ates per la responsable de l’Area de Servei i
Atenció a les Persones, el secretari municipal i l’interventor municipal, que informaran
a l’Alcaldia.
Atenent a que en la resolució anterior s’estableix que:
Prèviament a l’atorgament d’aquests ajuts, s’haurà de fer una resolució de bestreta
d’atorgament d’aquests ajuts, amb càrrec a la partida 14 231 48013- Donacions
extraordinàries per situacions d’emergencia, bestreta de la qual s’aniran realitzant els
pagaments dels ajuts corresponents.

Es dicta resolució de 499/2020 de 27 d’abril, la transcripció de la qual es la següent:
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Atès que Ajuntament ha aprovat la instrucció sobre l’atorgament de prestacions
econòmiques d’urgència social derivades del Covid-19, on es presenten casos
d’usuaris, que degut a la seva situació de dificultat a nivell econòmic familiar i/o de risc
social, necessiten ajuda amb caràcter d’urgència, es precisa tramitar unes propostes
de despesa, per import de 10.000,00 euros per a poder fer front a aquestes situacions
d’urgència.
Atès que l’import es tracta d’una prestació d’ajuda d’emergència social, de naturalesa
econòmica i no periòdica, per fer front a determinades despeses específiques i
necessàries per preveure, evitar o pal·liar situacions d’exclusió social, que en cap cas
excedeix de la quantia assenyalada pel salari mínim interprofessional.
Atès que a l’import que s’atorga al beneficiari, és d’aplicació el que determina l’article
4.1.b) del Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la
càrrega financera suportada pels contribuents de l’Impost sobre la renda de les
persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic.
Atès que l’import que s’atorga al beneficiari, queda declarat al model 347 de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, sota la modalitat de la tipologia Subvencions, auxilis
i ajudes.
En conseqüència, l’import que s’atorga al beneficiari, s’ha de considerar com
inembargable, als efectes de la regulació de l’article 607 de la Llei 1/2000, de 7 de
gener, d’enjudiciament civil.”
ATÈS que l’article 44 de les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès, contempla la figura dels pagaments a justificar, en les que no
sigui possible adjuntar els documents justificatius en el moment de la seva expedició.
VISTOS l’article 190 del Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març de 2004, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 69 i
següents del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març de 2004,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), en matèria
de pressupostos, on es regulen els pagaments a justificar.
Vista l’existència de consignació pressupostària en la partida 14-231-48013
DONACION EXTRAORDINARIA PER SITUACIONS D’EMERGENCIA del Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020.
Atès a l’aplicació pressupostària 14-231-48013 DONACION EXTRAORDINARIA PER
SITUACIONS D’EMERGENCIA, figura una retenció de crèdit, per garantir la
disponibilitat econòmica de les necessitats que es presenten d’ajuts d’urgència social
Covid-19.
ATÈS que, d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès, els pagaments a justificar, seran aprovats per Resolució
d’Alcaldia-Presidència i hauran de venir acompanyada d’un informe justificatiu del
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responsable del servei gestor de la despesa, on es justifiqui la impossibilitat de fer
front a les despeses mitjançant el procediment ordinari.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides
DISPOSA:
PRIMER.- APROVAR un atorgament de Pagaments a justificar, per un import de
10.000,00 euros, a disposició de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones
d’aquest Ajuntament, Carme Sanahuja i Masgoret, amb càrrec a la partida
pressupostària 14-231-48013 DONACION EXTRAORDINARIA PER SITUACIONS
D’EMERGENCIA, per a poder fer front la disponibilitat econòmica de les necessitats
que es presenten d’ajuts d’urgència social Covid-19 de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès.
SEGON.- APROVAR un assentament comptable, en la denominació de Retenció de
Crèdit, per un import de 10.000,00 euros, a disposició de la Cap de l’Area de Serveis i
Atenció a les Persones d’aquest Ajuntament, Carme Sanahuja i Masgoret amb càrrec
a la partida pressupostària 14-231-48013 DONACION EXTRAORDINARIA PER
SITUACIONS D’EMERGENCIA, per a poder fer front la disponibilitat econòmica de les
necessitats que es presenten d’ajuts d’urgència social Covid-19 de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès
TERCER.- ORDENAR el pagament del NO PRESSUPOSTARI, de l’import màxim de
la retenció de crèdit, previ informe dels responsables en cada cas concret, identificant
de forma clara, el destinatari, el concepte i l’import de l’ajut per situació d’urgència, de
cada cas concret.
QUART.- INSTAR a la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès que, una vegada esgotat l’import corresponent a la
Retenció de Crèdit, es tramiti l’aprovació dels ajuts que componen la proposta que ara
es presenta, d’acord amb la tramitació aprovada a les Bases d’Execució del
Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a les despeses.
CINQUÈ.- INFORMAR que no s’aprovarà un segon expedient, en la modalitat de
Pagaments a justificar, en tant que aquest, no s’hagi justificat i aprovat la tramitació,
d’acord amb els preceptes regulats a les Bases d’Execució del Pressupost de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a les despeses.
SISÈ.- DISPOSAR que els imports que s’acorden, són prestacions d’ajudes
d’emergència social, de naturalesa econòmica i no periòdica, per fer front a
determinades despeses específiques i necessàries per preveure, evitar o pal·liar
situacions d’exclusió social, que en cap cas excedeix de la quantia assenyalada pel
salari mínim professional, sent d’aplicació el que determina l’article 4.1.b) del Reial
decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega
financera suportada pels contribuents de l’Impost sobre la renda de les persones
físiques i altres mesures de caràcter econòmic.
SETÈ.- COMUNICAR la present proposta d’aprovació a la Intervenció municipal, per
tal que es realitzin els tràmits necessaris
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Així mateix, en data 18 de juny de 2020 i amb numero 778/2020 es dicta resolució
d’alcaldia per la qual es resol:
PRIMER.- Aprovar l’alliberament de la quantitat de 5.000 euros provinents de la
bestreta de 10.000 euros a càrrec de la partida 14 231 48013 Donacions
extraordinàries per situacions d’emergència, per poder donar resposta a les sol·licituds
per concurrència fins que no siguin efectius la dotació econòmica per als ajuts de
concurrència, de manera que la bestreta a nom de M.Carme Sanahuja i Masgoret
sigui d’un import de 5.000 euros.
Ates que segons consta en la resolució 483/2020 “Una vegada esgotada la bestreta,
caldrà fer una resolució de tancament on consti clarament, el NIF i nom complert del
beneficiari, import, concepte, i justificació de l’esmentat ajut, per tal de poder-ho
comunicar a la Base Nacional de Subvenciones”
Atès que segons consta en la resolució 499/2020, s’insta a la Cap de l’Area de Serveis
i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès que, una vegada
esgotat l’import corresponent a la Retenció de Crèdit, es tramiti l’aprovació dels ajuts
que componen la proposta que ara es presenta, d’acord amb la tramitació aprovada a
les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a les
despeses
Atès que vistos els expedients de les diferents sol.licituds d’ajuts d’urgència social
derivats del COVID-19, que es troben associats a l’expedient 1406/2020, i que han
seguit la tramitació dictada en la Resolució 483/2020, procedeix el tancament de dita
betreta.
Atès que De la retenció de crèdit de 5.000 euros destinada a aquests ajuts s’han
disposat i pagat de forma efectiva, un total de 3.071,10 euros, previ informe dels
serveis socials municipals en cada cas concret, i que consten en cadascun dels
expedients individuals de cada sol.licitant.
Atès que la relació de persones beneficiàries dels ajuts d’urgència social COVID que
han rebut aportació dinerària mitjançant targeta moneder (en cas d’aliments i
despeses farmacèutiques) o bé mitjançant transferència bancària (en cas de despeses
de comunicacions) on consta de manera clara per a cadascú dels beneficiaris el
corresponent NIF i nom complert, import i concepte, és la següent:
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Atès que pel que fa a la justificació d’aquests ajuts, i atenent l’explicitat en els
antecedents, cal tenir present que els beneficiaris, per tal de justificar els ajuts atorgats
havien de:
1. Justificar el destí de la despesa no més tard de 3 mesos d’haver-la rebut o
calia justificar-la si el volia accedir a altres ajuts o subvencions de l’Ajuntament.
2. Presentar factures, tiquets o factures simplificades de les despeses, amb el
NIF de l’establiment.
3. Presentar documentació acreditativa de la declaració jurada (per a cada
membre major de 16 anys de la unitat familiar):
a. Nomines dels mesos de febrer-març-abril o maig (si escau) o la darrera
declaració trimestral de IRPF (autònoms)
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b. Certificat de trobar-se en situació d’atur o ERTE
c. Certificat de la pensió
d. Conveni regulador on consti la pensió d’aliments
compensatòria

o

pensió

Atès que en la declaració jurada, que consta en l’expedient individual de cada
sol·licitud, el sol·licitant declarava els ingressos que havia rebut la unitat familiar,
declarava que no havia rebut ajudes pel mateix destí i es comprometia a procedir amb
la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament, així com aportar la
documentació acreditativa d’aquesta declaració jurada, en el termini màxim de 3
mesos
Pel que fa a la utilització de la targeta moneder, el beneficiari va acceptar per escrit les
normes d’utilització de la mateixa, quan la va rebre físicament, acceptació que consta
dins de cada expedient individual i per les quals acceptava:
- Aportar els justificants de les compres realitzades (factura o factures
simples.....) que justifiquin la despesa efectuada, en un termini màxim de 3
mesos després de l’aprovació de l’ajut (mitjançant instància electrònica i
adjuntant els comprovants)
- En el cas que no s’aportés la documentació justificativa de l’ajut, retornar a
l’Ajuntament la quantitat no justificada.
- Justificar la despesa de la targeta moneder, en cas que es vulgues acollir a
algun altre ajut de l’Ajuntament.
- Retornar la targeta cop hagi finalitzat l’ajut al mateix Ajuntament.
- En cas de pèrdua o robatori, posar-se en contacte immediatament amb
l’Ajuntament
Finalment, tots els sol·licitants varen rebre escrit recordatori (que consta en cada
expedient individual), de la necessitat de justificació dels ajuts rebuts, així com del
retorn de la targeta moneder.
Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les persones de data 27 de
desembre de 2020
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe de la Intervenció
municipal i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, aquesta Alcaldia-Presidència, en
l’ús de les seves atribucions,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar els ajuts disposats, així com la relació de persones beneficiàries
següent, que queden identificades de forma clara, amb descripció del concepte de les
despeses de situació d’urgència COVID, i l’import atorgat en cada cas concret, per un
import total de 3.071,10€.
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SEGON.- Donar per justificat i tancar el pagament a justificar de Carme Sanahuja
Masgoret, segons resolució 483/2020, sobre l’AD de 5.000 euros practicat a la partida
14 231 48013.
TERCER.- Impulsar els expedients de reintegrament dels beneficiaris que no hagin
justificat els ajuts socials concedits.
Nº EXPEDIENT

2020/1955

NOM COMPLERT

DNI

TARJETA TORNADA
JUSTIFICACIÓ INGRESOS

EVA ESCRIBANO ALVAREZ 47816413B

160 €

22/12/2020

162,30

2020/2032 NORMA FARRIOL PELLICER 35092903D

130 €

21/12/2020

153,26

2020/2032 NORMA FARRIOL PELLICER 35092903D

26 €

21/12/2020

51,25

ABONAMENTS
INEM/NÒMINA/TIQUETS
EXTRACTES
BANCARIS/NÒMINA/TIQ
UETS
FRAS. TELEFONIA

2020/1761 VICTORIA RAMIREZ GALVEZ 28377279V

78 €

25/11/2020

74,77

FRAS. TELEFONIA

2020/2059

ADA GORCHS MORA

52149207L

160 €

22/12/2020

157,15

EXTRACTES
BANCARIS/FRAS/CERT.HI
SENDA

NO

SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA

2020/2059

ADA GORCHS MORA

52149207L

32 €

22/12/2020

68,76

FRAS TELEFONIA

NO

SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA

2020/2481

JAUME JIMENEZ ROIG

79270342Z

40 €

26/11/2020

50,51

EXTRACTES
BANCARIS/TICKETS/FRAS

NO

JUSTIFICACIÓ INGRESOS
PER c/c i DECLARACIÓ
JURADA OK

2020/1877

FATIMA ZEIOUT

8/8/2020

515,19

EXTRACTES
BANCARIS/TICKETS/FRAS

NO

JUSTIFICACIÓ INGRESOS
PER c/c i DECLARACIÓ
JURADA OK

1/12/2020

327,87

EXTRACTES
BANCARIS/TICKETS/FRAS

NO

JUSTIFICACIÓ INGRESOS
PER c/c i DECLARACIÓ
JURADA OK

35116586W 130 €

18/11/2020

129,33

EXTRACTES
BANCARIS/TICKETS/FRAS

SI

SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA

47700264N

130 €

24/11/2020

188,46

EXTRACTES
BANCARIS/TICKETS/FRAS

NO

SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA

2020/2964YOLANDA GARRIDO BERMUDEZ77116026Q

195 €

25/11/2020

211,35

EXTRACTES
BANCARIS/TICKETS/FRAS

NO

SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA

2020/2964YOLANDA GARRIDO BERMUDEZ77116026Q ####### 25/11/2020

54,11

EXTRACTES
BANCARIS/TICKETS/FRAS

NO

SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA

2020/2964YOLANDA GARRIDO BERMUDEZ77116029Q

26 €

101,85

EXTRACTES BANCARIS/
TICKETS/FRAS

NO

SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA

2020/2300

ALBERT PRIETO GARCIA

43506160G

195 €

0

EXTRACTES BANCARIS

NO

2020/2300

ALBERT PRIETO GARCIA

43506160G

26 €

0

EXTRACTES BANCARIS

NO

2020/1910GERMAIN JOSE MILAN BASTIDAS
Y7284055S

65 €

10/8/2020

157,19

EXTRACTE
BANCARIS/TICKETS/FRAS

NO

SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA
SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA
SEGONS C/BANCARI ELS
INGRESOS NO S´AJUSTEN A
LA DECLARACIÓ JURADA

2020/1701

195 €

19/8/2020

212,88

EXTRACTE
BANCARIS/TICKETS/FRAS

SI

96,55

EXTRACTE
BANCARIS/FRAS.

NO

W2015193W 400 €

2020/1741CARLOS ALFREDO PLUAS LEONX6698126C

2020/1712

FERRAN LOPEZ SANCHEZ

2020/1909

MIRIAM PEREZ DIOS

ALICIA GUTIERREZ SANZ

44012999S

2020/1667 CARMEN RAMOS MARTINEZ 52149894Q
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CONCEDITDATA JUSTIF. FACT. JUSTIF.
DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA

320 €

25/11/2020

80 €

SI

JUSTIFICACIÓ INGRESOS I
DECLARACIÓ JURADA OK
JUSTIFICACIÓ INGRESOS I
DECLARACIÓ JURADA OK

S'ha presentat fora de termini. Justificació correcta

JUSTIFICACIÓ INGRESOS
PER c/c i DECLARACIÓ
JURADA OK

S'ha presentat fora de termini. Aportació econòmica justificada.
No presenta documentació justificativa dels ingressos, apart
d'extractes bancaris, que coincideixen amb la declaració jurada.

NO TARJA JUSTIFICACIÓ INGRESOS
PER c/c i DECLARACIÓ
JURADA OK

S'ha presentat fora de termini. Aportació econòmica justificada
però MENOR a la concedida. No presenta documentació
justificativa dels ingressos, apart d'extractes bancaris, que
coincideixen amb la declaració jurada.
S'ha presentat fora de termini. No s'ha retornat la tarja.
Aportació econòmica justificada però MENOR a la concedida.
Possiblement el saldo restant es troba en la targeta. No presenta
documentació justificativa suficient dels ingressos, apart
d'extractes bancaris, amb ingressos superiors amb la
declaració jurada.
S'ha presentat fora de termini. No s'ha retornat la tarja.
Aportació econòmica justificada. No presenta documentació
justificativa suficient dels ingressos, apart d'extractes bancaris,
amb ingressos superiors a la declaració jurada.
S'ha presentat fora de termini. No s'ha retornat la tarja.
Aportació econòmica justificada. No presenta documentació
justificativa suficient dels ingressos, apart d'extractes bancaris,
que coincideixen amb la declaració jurada.
No s'ha retornat la tarja. Aportació econòmica justificada. No
presenta documentació justificativa suficient dels ingressos,
apart d'extractes bancaris, que coincideixen amb la declaració
jurada.
S'ha presentat fora de termini. No s'ha retornat la tarja.
Aportació econòmica justificada. No presenta documentació
justificativa suficient dels ingressos, apart d'extractes bancaris,
que coincideixen amb la declaració jurada.
S'ha presentat fora de termini. . Aportació econòmica justificada
però MENOR a la concedida. Possiblement el saldo restant es
troba en la targeta. No presenta documentació justificativa
suficient dels ingressos, apart d'extractes bancaris, amb
ingressos superiors amb la declaració jurada.
S'ha presentat fora de termini. No s'ha retornat la targeta.
Aportació econòmica justificada. No presenta documentació
justificativa suficient dels ingressos, apart d'extractes bancaris,
amb ingressos superiors amb la declaració jurada.
S'ha presentat fora de termini. No s'ha retornat la targeta.
Aportació econòmica justificada. No presenta documentació
justificativa suficient dels ingressos, apart d'extractes bancaris,
amb ingressos superiors amb la declaració jurada.
S'ha presentat fora de termini. No s'ha retornat la targeta.
Aportació econòmica NO JUSTIFICADA No presenta
documentació justificativa suficient dels ingressos, apart
d'extractes bancaris, amb ingressos superiors amb la
declaració jurada.
S'ha presentat fora de termini. No s'ha retornat la targeta.
Aportació econòmica justificada. No presenta documentació
justificativa suficient dels ingressos, apart d'extractes bancaris,
amb ingressos superiors amb la declaració jurada.
JUSTIFICACIÓ NO PRESENTADA

SI

SI

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

S'ha presentat fora de termini. Justificació correcta.

JUSTIFICACIÓ NO PRESENTADA

No s'ha retornat la tarja. Aportació econòmica justificada. No
presenta documentació justificativa suficient dels ingressos,
apart d'extractes bancaris,amb ingressos superiors a la
declaració jurada.
SEGONS C/BANCARI ELS
Aportació econòmica justificada. No presenta documentació
INGRESOS NO S´AJUSTEN A justificativa suficient dels ingressos, apart d'extractes bancaris,
LA DECLARACIÓ JURADA
amb ingressos superiors a la declaració jurada.
SEGONS C/BANCARI ELS
No s'ha retornat la tarja. Aportació econòmica justificada. No
INGRESOS NO S´AJUSTEN A presenta documentació justificativa suficient dels ingressos,
LA DECLARACIÓ JURADA
apart d'extractes bancaris,amb ingressos superiors a la
declaració jurada.
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QUART.- Comunicar als beneficiaris que no han justificat correctament l’ajut concedit
que s’incoarà expedient de reintegrament dels ajuts concedits. De la mateixa manera
informar-los que no podran ser beneficiaris de cap altre ajut o subvenció mentre no
hagin justificat o reintegrat aquest ajut.
CINQUÈ.- Comunicar la present proposta d’aprovació a la Intervenció municipal per tal
que realitzin els tràmits necessaris, i als serveis socials municipals.
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