
Al·legacions d'ACR al Reglament per a la Gestió de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament 
de Rubí, presentades el 18 de febrer de 2015

“En relació al Reglament per a la Gestió de les ajudes econòmiques de l’Ajuntament de Rubí,
aprovat pel Ple municipal en data 18 de desembre de 2014, durant el període d’ al·legacions, 
des de ACR (Alternativa ciutadana de Rubí) han presentat en data 18 de febrer de 2015  per 
instància registrada amb el núm. 2015004000 les següents al·legacions  :
  

- Article 7.2   punt 4  pàg. 7 on diu que per sol·licitar ajudes “ no pots disposar de rendes de 
capital..” Llavors qualsevol persona que tingui un compte corrent obert en un banc o caixa i 
tingui com a mínim 1 euro durant 1 dia ,ja té rendes del capital , per tan rigorosament 
parlant quasi cap ciutadà pot sol·licitar ajudes. Es proposa canviar el redactat posant “no 
tenir rendes de capital superiors als X euros a l’ any “ . ( Caldria valorar quina ha de ser 
aquesta X )

Pàg. 24:
En el 25.3 no queden clars els criteris per decidir amb quina quantitat multar per infracció, 
posa només fins “un màxim del triple de la quantitat...”. Pensem que hauria de quedar més 
determinat els mínims i màxims per a cada cas: lleu, greu, molt greu.

Pàg. 28
La taula de Renda Límit Anual està calculada amb els valors de l’IRSC de l’any 2014. 
Entenem que encara no se sap el valor del 2015 que depèn de la Generalitat. Proposem que 
es posi al peu de la taula que són valors del 2014.

Pàg. 30
Entenem que els riscos que tenen a veure amb menors d’edat haurien de ser de prioritat 
màxima i per lògica directa.
Per tant, demanem que els punts 5è i 6è de la taula de Valoració Social (que estan aquí sota) 
es passin del Bloc 2 al Bloc 1.

5è- Existència de situació de risc per a menors o
persones vulnerables per raó de dèficits
convivencials:
(conflicte, abandonament, maltractament,
abús, etc.)

6è- Existència de situació de risc per a menors o
altres persones vulnerables per raó de
l’existència d’altres problemàtiques:
(consum de substàncies tòxiques,
drogodependències, empresonament d’algun
membre, explotació laboral, etc.)

Pàg. 31
No està contemplat el cas de que tinguis 2 observacions positives al Bloc 1. S’ha de definir 
quants punts es donarien per aquest cas. Potser cal millorar redactat de la taula.

Pàg. 32
- Taula primera, punt 5è, què s’entén per gent gran? A partir dels 65 anys? Cal    

determinar quines persones són gent gran. 



- Taula segona, “Salut i atenció sanitària”
Proposem canviar l’import d’Ulleres de 180 euros/any a 300 euros/any, ja que les lents 
d’ulleres progressives poden arribar a costar d’aquest ordre.
Proposem afegir-hi “Audiòfons” amb la quantitat de 400 euros/any. Disposar del sentit de 
l’oïda, a l’igual que de la vista, seria també un dret que tindrien les persones desafavorides 
econòmicament.

Pàg. 33
A la taula de “Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i roba i calçat” proposem canviar 
les quantitats, ja que no trobem raonable que s’atorguin 150 euros al mes per una persona i 
si la família és de 5 persones, llavors només toquen a 80 euros per persona.
Per tant, proposem els següents canvis a aquesta taula:

1 persona 150 euros/mes (proposta inicial 150)

2 persones 260 euros/mes (proposta inicial 200)

3 persones 370 euros/mes (proposta inicial 300)

4 persones 480 euros/mes (proposta inicial 350)

5 persones 590 euros/mes (proposta inicial 400)

Cal observar també que en la proposta inicialment aprovada augmenta 50 euros / persona, 
però en la tercera n’augmenta 100, i amb la quarta i cinquena continua augmentant 50 € / 
persona.

Tercer.- Conclusions finals

Atenent a les anteriors al·legacions  proposades, considerem que el reglament podria 
millorar si es tinguessin en compte

L’objectiu de les presents al·legacions no és altre que intentar que en la aprovació definitiva 
s’incorporin millores en el reglament, tant a nivell de facilitar la gestió, com a nivell del 
servei que rep la ciutadania de Rubí.

Vist això, demanem que es tinguin en compte les presents al·legacions.

13 de gener de 2015

Alternativa Ciutadana de Rubí

RESOLUCIÓ  EN RELACIÓ A LES   AL·LEGACIONS

 Estudiades les al·legacions presentades  s’han acceptat  les següent :

1-En relació a l’ article 7.2

S’estableix un màxim de la renda familiar límit. Aquesta quantitat és  l’establerta per  poder 
accedir a les ajudes pròpiament dites :



IRSC +  (Q €  x ( MUF-1) )
 
IRSC = Indicador de la renda de suficiència de Catalunya .
Q = Es la quantitat addicional que establirà de manera anual ,el qual es fixa per l’exercici 
2015 en 2000 €
MUF= El nombre de membres de la unitat familiar.

2- En relació a l’ article 25.3 

S’ estableixen  els següents imports en relació a la tipologies de la infracció :

    Infracció lleu : mateix import que la quantitat indegudament obtinguda

    Infracció greu : el doble de la quantitat indegudament obtinguda

   Infracció molt greu : el triple de la quantitat indegudament obtinguda.

3- Pàgina 28

A la mateixa pàgina 28 queda especificat que l’ IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya) és el corresponent a l’any 2014. Aquest indicador s’estableix periòdicament en 
l’aprovació dels pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya.

4- Pàgina 30 

Dels punts 5è i 6è hem considerat  fer un únic apartat que es valorarà en el bloc 1 i el 
redactat del qual serà el següent:
“Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables                per raó 
de dèficit convivencial i/o l’ existència d’ altres problemàtiques:
(abandonament, maltractament,negligència, abús, etc. consum de substàncies tòxiques, 
drogodependències, empresonament d’algun membre, explotació laboral, etc.)”

La decisió ve fonamentada perquè  s’entén la taula com la suma d’ indicadors de situacions 
de vulnerabilitat .

 5-Pàgina  31  

Entenem que al bloc 1 cada un dels indicadors  tindrà una puntuació de 3 punts.

6-Pàgina 32

- En relació al que s’ estén per gent gran  hi ha un consens a les administracions per 
determinar que s’ utilitza aquest criteri per les persones que tinguin 65 anys o mes.

- En relació a l’ import de les ulleres que consideren que es baix  està fonamentat en que l’ 
Ajuntament de Rubí té establert un conveni amb l’ Escola Universitària d’ Òptica de Terrassa
que es on derivem a les persones que necessiten ulleres , ells els hi fan la revisió pertinent i el
cost de les ulleres es cobreix amb el conveni.

- En relació als audiòfons  que entenen que no hi son, aquests no s’ especifiquen com a tals 
perquè son pròtesis auditives que ja estan contemplades en l’ apartat de pròtesis i la quantia 



màxima de l’ ajuda es de 400 €/any.

7- Pàgina 33

En relació a la proposta de canviar les quantitats econòmiques de la taula de “Necessitats 
bàsiques d’ alimentació, higiene, roba i calçat” considerem que aquest ajut econòmic és, en 
moltes ocasions, complementari d’ altres ajuts establerts al reglament o procedents d’altres 
administracions i/o entitats socials. També considerem que comparant els imports amb altres 
Serveis Socials de la mateixa comarca, aquests estableixen la mateixa quantia econòmica que
la reflectida en el reglament de Rubí.
Per aquests motius no considerem necessari canviar dites quantitats.


