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Administración Local
Municipal
Cambre
Modificación da Ordenanza reguladora das medidas de apoio á inserción socio-familiar para persoas que participen no programa de intervención familiar
A Corporación municipal en pleno, en sesión ordinaria de data 27 de febreiro de 2014, aprobou, con carácter inicial, a
modificación dos artigos 14 e 21 e a modificación do modelo de solicitude da Ordenanza reguladora das medidas de apoio
á inserción socio-familiar para persoas que participen no programa de intervención familiar.
Exposta ao público durante trinta días, non se presentou ningunha reclamación ou suxestión, polo que, de conformidade co establecido no art. 49 c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, enténdese definitivamente aprobada esta modificación.
A teor do previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, e artigo 196.2 do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, publícase integramente o citado texto normativo, que entrará en vigor ao día seguinte ao
da súa inserción no Boletín Oficial da Provincia e unha vez transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985.
Por tratarse dunha disposición administrativa de carácter xeral, non procede recurso en vía administrativa, se ben
poderá impugnarse directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa.
O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación desta disposición no Boletín Oficial da Provincia, e deberá presentarse ante a Sala do Contencioso Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, isto de conformidade co previsto no artigo 10.1.b) da Lei 29/1998, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa.
Modificación da Ordenanza reguladora das medidas de apoio á inserción socio-familiar para persoas que participen no
programa de intervención familiar, nos seus artigos 14 e 21, e o modelo de solicitude, que quedan redactados tal e como se
transcriben a continuación:
Art.14 Axudas para gastos de desprazamento en autobús
Consiste en conceder diñeiro en metálico para recargar as tarxetas do transporte metropolitano das que os usuarios
terán que ser titulares.
Poderán ser empregadas nos seguintes supostos:
· Centros de tratamento (drogodependencias, ex-alcohólicos,...).
· Estudos (cursos de formación, ciclos de FP, universidade,...).
· Outros (colexios, escolas infantís…).
· Xestións con organismos públicos: INEM, Facenda, Axencia Tributaria, INSS,...).
· Traballo.
Deberán acreditar a necesidade de desprazamento polo motivo solicitado, previamente á súa concesión.
O importe máximo por recarga non poderá exceder de 25 euros e non poderá superar de 100 euros ao ano, salvo casos
debidamente xustificados a criterio do equipo de servizos sociais.
- firmar un recibí no momento da entrega dos 25 euros
- entregar en 24 horas, a contar dende a data do recibí, o resgardo que acredite que se fixo a recarga da tarxeta de
transporte.
- presentar listado detallado con datas, horarios e percorridos realizados coa tarxeta antes de facer unha nova
recarga
Art. 21 Resolución e abono da axuda
1. Á vista dos informes emitidos, o alcalde ou concelleiro delegado, no seu caso, ditará resolución motivada na que,
ademais de recoller a proposta formulada, farase constar que a eficacia da resolución estará condicionada á subscrición
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Ademais de ter que cumprir os requisitos esixidos no artigo 2 desta ordenanza os beneficiarios da axuda deberán:
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polo destinatario/a da axuda, do proxecto de intervención social personalizada, iso de conformidade co establecido no
artigo 2 da presente ordenanza.
A resolución conterá, no seu caso, expresión concreta sobre a forma de pago.
2. O prazo máximo para resolver e notificar á persoa interesada será dun mes dende a presentación da solicitude no
rexistro de entrada. De non recaer resolución expresa no dito prazo, as solicitudes entenderanse desestimadas, iso sen
prexuízo da obriga de ditar resolución expresa.
3. Notificarase á Intervención municipal, e efectuarase o correspondente rexistro, no seu caso, no expediente único
a que se refire o artigo 16.2 da Lei 13/2008 e artigo 38 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os
servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.
4. O abono da axuda poderase facer a través dos seguintes cauces:
1. Anticipo de caixa fixa, aboadas a través da coordinadora de servizos sociais, disposto para tal fin segundo as bases
de execución do orzamento municipal para a atención dos gastos de axudas de emerxencia social exceptuando as axudas
para gastos farmacéuticos e as escolares.
2. Directamente, a través do sistema de vales.

Anexo I

SOLICITUDE AXUDA EMERXENCIA SOCIAL
A. DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE
DNI
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME
TELÉFONO

DATA DE NACEMENTO

LUGAR

PROVINCIA

DOMICILIO

COD. POSTAL

ESTADO CIVIL

MUNICIPIO

B. DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI

NOME

DOMICILIO

MUNICIPIO

COD. POSTAL

TELÉFONO

PROVINCIA

TÍTULO DE REPRESENTACIÓN:

C. TIPO DE AXUDA:______________________________________________________
_________________________________________________________
D. DATOS SOBRE A UNIDADE DE CONVIVENCIA. COMPOSICIÓN
PERSOAS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
SOLICITANTE

NIF

PARENTESCO COA/CO SOLICITANTE

DATA DE NACEMENTO
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D. /Dª __________________________________________, como (solicitante ou representante legal) DECLARA:
Que todos e cada un dos datos consignados na presente solicitude son certos e comprobables documentalmente,
quedando enterado/a que o seu ocultamento ou falsidade dará lugar á esixencia das responsabilidades que diso puideran
derivarse, así como da obriga de comunicar ao CONCELLO DE CAMBRE, calquera variación dos datos declarados ou acreditados que puideran producirse no sucesivo.
Que de conformidade co establecido na normativa reguladora das subvencións públicas, DECLARA non estar incurso en
ningunha causa de prohibición para ser considerado beneficiario de subvencións e atoparse ao corrente no cumprimento de
obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións.
Cambre, a _________de______ de 20___					 Asdo:
NOTA INFORMATIVA: Os datos recollidos na presente solicitude facilitaranse de forma voluntaria; en caso de non
facelo non será posible o seu trámite. Estes datos serán incorporados a un ficheiro automatizado coa exclusiva finalidade
da resolución do expediente, cuxo tratamento é responsabilidade da dirección do Concello de Cambre, Área de Servizos
Sociais, e respecto deles, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, de conformidade
co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal.
Existe a posibilidade de cesión dos datos a outras Administracións, Entidades ou Organismos Públicos ou Privados, para
o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas destas entidades e do Concello de Cambre.
Cambre, 23 de abril de 2014
O alcalde
Manuel Rivas Caridad
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