Memòria explicativa per a la realització de la consulta pública sobre la modificació del
Reglament Municipal per a la prestació d’ajuts socials per incloure la targeta moneder
De conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu què amb
caràcter previ a la elaboració del reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a
través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura
norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la targeta moneder.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de modificació de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, disposen de 15 dies
hàbils a partir de la publicació d’aquest document per fer arribar les seves opinions i
suggeriments, mitjançant correu electrònic ses.participacio@sesrovires.cat. El termini
finalitza el dia 23 d’agost de 2018.

Antecedents de la norma:
La crisi econòmica ha posat de manifest el problema estructural que suposa el fenòmen de
la pobresa i l’exclusió social. La pobresa implica desigualtat d’oportunitats i recursos
materials entre la ciutadania i a la vegada dificultat en l’accés als recursos que donen
cobertura a les necessitats bàsiques. Això comporta un factor important de risc d’exclusió.
El context de la crisi ha comportat un augment de les necessitats socials; famílies que s’han
queda’t sense feina, que han esgotat les prestacions socials i/o els subsidis, famílies que
treballen però amb sous molt baixos, lloguers elevats... Aquesta situació ha ocasionat que
apareguin greus problemes per mantenir l’habitatge, per pagar els subministraments i fins i
tot per cobrir les necessitats alimentàries bàsiques. Aquesta situació ha acabat esdevenint
una problemàtica social amb risc d’exclusió per part de les persones i famílies que ho
pateixen.
L’augment de les situacions de pobresa i vulnerabilitat social, és una realitat amb la que ens
trobem els serveis socials municipals i les entitats del tercer sector. L’any 2010 es va crear a
Sant Esteve Sesrovires el Banc d’aliments, que actualment hi ha derivades 40 famílies però
resulta ser un servei insuficient per a cobrir les necessitats bàsiques dels més desfavorits.
Des dels serveis socials es detecta una manca d’accés a una alimentació equilibrada
(menjar fresc), a productes que el banc d’aliments no en disposa com ara: bolquers,
productes d’higiene, de neteja... i un augment en la demanda per a productes farmacèutics
com són llet per a nadons, pomades...
Problemes que es pretenen solucionar:

Per tal de pal·liar aquesta situació, la Diputació de Barcelona va crear el Programa targeta
moneder d’impacte social amb la finalitat de:
- Garantir l’accés a productes de primera necessitat i aliment fresc a persones que es
troben en situació de pobresa o vulnerabilitat social per tal de garantir una
alimentació de qualitat, equilibrada i saludable.
- Millorar la gestió local de les polítiques de distribució d’ajuts econòmics en productes
per a cobrir necessitats bàsiques, que s’atorguen a persones vulnerables sense
recursos per part dels serveis socials municipals.
- Desenvolupar estratègies d’atenció a les necessitats bàsiques que evitin
l’estigmatització dels beneficiaris de la targeta, en poder escollir lliurament els
aliments frescos en establiments normalitzats.
- Garantir els drets bàsics i humans i fomentar l’autonomia, la promoció i la
coresponsabilitat de les persones.
- Cobrir aquells aliments i/o productes que no es presten des del Banc d’Aliments
municipals.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els serveis socials de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires creu en la necessitat
d’implantar la targeta moneder al municipi, ja que s’han detectat varies famílies que se’n
podrien beneficiar. Aquesta targeta no anul·laria el banc d’aliments sinó que seria per
avarcar aquells productes que no disposa aquesta entitat com el menjar frec, productes de
neteja, productes d’higiene personal, productes farmacèutics,...
La voluntat municipal és arribar a la població més vulnerable i en situació de risc.
Amb aquest objectiu, es pretén modificar el Reglament Municipal per a la prestació d’ajuts
socials per incloure un nou article en que reguli la targeta moneder i alhora es preveu crear
una nova partida pressupostària per a l’exercici 2019.
Aquest article formarà part del catàleg d’ajuts d’urgència social i esta catalogat dins del punt
2.1.1 Necessitats bàsiques (Ajuts per a alimentació i necessitats bàsiques de subsistència).

Objectius de modificació de la norma
Aquest projecte compleix amb una sèrie de deures i obligacions, tant per part de
l’ajuntament com per les persones beneficiaries.
Per part de l’Ajuntament:
- Signar un conveni amb la Diputació de Barcelona
- Recepció de les targetes per part de CaixaBank
- Establir els imports i la duració de l’ajut
- Càrrega de les targetes i lliurament a aquells usuaris que compleixin amb els
requisits establerts.
- Seguiment de l’ajut on l’usuari haurà de donar compte als serveis socials

-

Bloquejar i/o retirar la targeta davant d’un mal ús
Informar i transferir a Money Topay els imports a carregar en cadascuna de les
targetes assignades.

Per part dels beneficiaris:
-

-

Complir amb els requisits per a l’obtenció de la targeta moneder (estar empadronat al
municipi, que la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superi els
ingressos iguals o inferiors a: per un membre a la llar: IRSC x 1.4; per a cada
membre de la unitat de convivència: IRSC x 1.4 x 0,4, i que acrediti la necessitat
d’ajut per a alimentació i necessitats bàsiques de subsistència que no es doni
cobertura des de l’entitat del banc d’aliments) i que es puguin acreditar.
Comunicar als serveis socials municipals qualsevol variació o canvis de la situació
Destinar la prestació a la finalitat concreta
Justificar l’ajut mitjançant la presentació de les factures que acreditin les despeses.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
Inicialment es va preveure poder assumir la detecció de necessitats bàsiques de
subsistència amb la creació de l’entitat del Banc d’aliments però amb el temps, l’Àrea de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires s’adona que no es cobreix la
totalitat de la necessitat i caldria un ajut complement com es la targeta moneder.

