Dimecres, 17 d'agost de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Torelló
ANUNCI
Per Decret de l'Alcaldia de data 12 d'abril de 2016, s'ha declarat l'efectivitat de l'acord d'aprovació de les Bases
reguladores del servei de neteja de xoc a la llar, ja que ha transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin
formulat reclamacions ni suggerments.
El text de les bases esmentades, és el que es transcriu a continuació i que s'ha tramès al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona per a la seva publicació.
Contra les resolucions de referència, que són definitives en via administrativa, es podrà interposar, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al d'aquesta publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es podrà interposar
qualsevol altre que es consideri convenient.
"BASES REGULADORES PEL SERVEI DE NETEJA DE XOC A LA LLAR DE L'AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
1. Objecte.
És objecte de les presents bases la regulació de les condicions i el procediment per realitzar el servei de neteja de xoc a
la llar.
Aquest servei està adscrit a la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Torelló.
2. Definició del servei.
El servei de neteja de xoc és una prestació complementaria del Servei d'Ajuda a Domicili. Aquests serveis són prestats
en el domicili de la persona/família usuària i s'orienten a resoldre dificultats de desenvolupament o d'integració social o
manca d'autonomia personal.
El Servei de Neteja de Xoc és un servei de suport per prestar ajuda en la realització de les tasques de neteja domèstica
i del manteniment de l'ordre al domicili.
La finalitat és procurar uns mínims en les condicions higièniques dels habitatges i prevenir-ne, per tant, el deteriorament.

L'Ajuntament de Torelló ofereix aquest servei mitjançant una subvenció per a la contractació de persones auxiliars de la
llar, per un termini de 6 mesos. Una vegada finalitzada la subvenció l'Ajuntament de Torelló deixarà de prestar aquest
servei sense que els usuaris que n'hagin gaudit puguin al·legar-ho com a precedent. El servei de neteja de xoc es
prestarà d'acord amb la disponibilitat de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Torelló ofereix aquest servei de neteja de xoc a la llar sense cap cost econòmic per a la persona
usuària, llevat del que fa referència als estris i productes de neteja (escombres, draps, detergents....) que aniran a
càrrec de les persones beneficiaries del servei.
El màxim d'hores de realització del servei en un mateix domicili no podrà superar les 18 hores en total durant el termini
d'aquest Pla d'Ocupació.
L'Ajuntament dictarà un acte administratiu per prestar el servei i que comportarà el dret d'accés i permanència en el
domicili de la persona que prestarà el servei.
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Aquest servei s'adreça a persones grans de més de 74 anys que viuen soles o amb un acompanyant que pel fet de tenir
un nivell d'autonomia limitat, no pot realitzar personalment la neteja de la llar i a persones i/o famílies en situació de
vulnerabilitat i/o risc social.
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3. Persones destinatàries.
• Persones de més de 74 anys que viuen soles o amb un acompanyant que pel fet de tenir un nivell d'autonomia limitat
no pot realitzar personalment la neteja de la llar i que no superin els requisits econòmics establerts.
• Persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc social que necessiten una neteja a la llar urgent.
4. Requisits d'accés.
• Estar empadronat a Torelló.
• Persones més grans de 74 anys, que viuen soles i que no superin l'Indicador de la Renda de Suficiència.
Nucli de convivència
1 Persona

INDICADOR RENDA DE SUFICIÈNCIA
663,97 EUR

• Persones més grans de 74 anys, amb grau de dependència i/o discapacitat, que no superi 1,5 vegades l'Indicador de
la Renda de suficiència.
Nucli de convivència
1 Persona

1,5 VEGADES IRSC
995,96 EUR

• Persones més grans de 74 anys que viuen amb una altra persona que no superin l'Indicador de la Renda de
Suficiència.
Nucli de convivència
2 Persones

INDICADOR RENDA DE SUFICIÈNCIA
863,17 EUR

• Persones més grans de 74 anys que viuen amb una altra persona, que alguna persona del nucli de convivència pateix
dependència i/o discapacitat que no superin 1,5 vegada l'indicador de renda de suficiència de Catalunya.
Nucli de convivència
2 Persones

1,5 VEGADES IRSC
1.294,76 EUR

• Persones i/o famílies Persones i/o famílies amb dificultats d'integració social que necessiten una neteja a la llar urgent.
No es comptabilitzarà els ingressos econòmics, es valorarà la situació de vulnerabilitat social.
5. Documentació acreditativa.
• Certificat de convivència.
• Fotocòpia del DNI de la persona beneficiaria.
• Resolució del grau de la dependència i/o discapacitat.
• Certificat de pensió o declaració de la renda.

La sol·licitud s'ha de presentar en l'imprès normalitzat i la documentació acreditativa al Departament de Benestar Social.
La resolució serà dictada per l'alcalde de l'Ajuntament de Torelló en un termini màxim d'un mes des de la sol·licitud.
La prestació del servei es farà en funció de la disponibilitat.
Si s'accepta el servei, es prestarà dins dels 30 dies següents a la notificació de la resolució. La resolució es notificarà a
la persona interessada."
Torelló, 4 d'agost de 2016
L'alcalde acctal., David Forcada i Rifà

https: //bop.diba.cat

●
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DL: B-41698-2002
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6. Tramitació i concessió.

