
1

Dijous, 23 de febrer de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan Despí

ANUNCI

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2017, va 
aprovar les Bases per a la convocatòria pública per a l'adhesió a la xarxa d'establiments col·laboradors per bescanviar  
vals de compra per productes bàsics d'alimentació, neteja i higiene personal amb destinació als/a les usuaris/es de 
serveis socials bàsics en situació d'urgència social, any 2017. El text íntegre és el següent:

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER L'ADHESIÓ A LA XARXA D'ESTABLIMENTS COL·LABORADORS 
PER BESCANVIAR VALS DE COMPRA PER PRODUCTES BÀSICS D'ALIMENTACIÓ,  NETEJA I  HIGIENE AMB 
DESTINACIÓ ALS/A LES USUARIS/ES DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I EN SITUACIÓ D'URGÈNCIA SOCIAL DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ.

1. MOTIVACIÓ.

Tant la Constitució Espanyola com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeixen els drets i deures de l'àmbit civil i  
social de les persones, entre els que s'inclouen els relatius als serveis socials.

Així mateix, l'Estatut estableix els principis rectors que han d'orientar les polítiques públiques i encarrega als poders 
públics promoure les mesures necessàries per garantir la seva eficàcia plena. Entre aquests principis destaquen els 
referents  a la  cohesió  i  benestar  socials,  l'aplicació  dels  quals  els  poders  públics,  entre  d'altres mesures,  han  de 
promoure polítiques públiques que fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis socials, han de 
promoure polítiques preventives i comunitàries i han de garantir la qualitat del servei i la gratuïtat dels serveis socials 
que les lleis determinin com bàsics.

Aquest desenvolupament legislatiu el trobem a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, així com a la Llei  
13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

Dins d'aquest marc legislatiu, i als efectes de donar compliment al que s'estableix a l'article 25.2.e) de la Llei de Bases i  
Règim Local i l'article 66.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Jurídic  de  Catalunya,  l'Ajuntament  de  Sant  Joan  Despí  preveu  i  regula,  entre  d'altres,  l'atenció  a  persones 
empadronades o que resideixen al municipi en situació de vulnerabilitat social, donant atenció immediata a persones en 
situació o risc d'exclusió social.

Una de les prestacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència que hi ha a Sant Joan Despí són les 
prestacions per a alimentació a persones vulnerables, mitjançant vals de compra que emet l'Ajuntament de Sant Joan 
Despí a través dels Serveis Socials, per tal de bescanviar-los per aliments de primera necessitat o higiene i neteja.

Aquests vals de compra es distribuiran a les persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics que es troben en situació 
d'urgència social.

2. OBJECTE.

L'Ajuntament de Sant Joan Despí pretén dotar-se de diversos establiments col·laboradors on es puguin bescanviar els 
vals de compra emesos pels serveis socials de l'Ajuntament de Sant Joan Despí per productes bàsics d'alimentació 
(relacionats a l'annex 1), neteja i higiene per atendre les necessitats bàsiques d'alimentació i higiene de les persones o  
famílies usuàries dels serveis socials de l'Ajuntament de Sant Joan Despí que es troben en una situació de risc o 
d'exclusió social.

Constitueix l'objecte d'aquestes bases definir els requisits d'adhesió dels establiments proveïdors i les condicions de 
bescanvi dels vals.

Tanmateix inclou la coordinació entre els establiments col·laboradors adherits i l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
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3. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I IMPORT DELS AJUTS (VALS DE COMPRA).

L'Ajuntament  de  Sant  Joan Despí  destinarà  a cada convocatòria  la  quantitat  anual  que es fixi  a  la  mateixa.  A la  
convocatòria de l'any 2017 es preveu destinar un màxim de 160.000 EUR en vals de compra d'imports fixos de 30 i 60 
EUR, segons el model que consta a l'annex 3 de les presents bases.

4. PROCÉS D'ADHESIÓ DE LES ENTITATS COL·LABORADORES.

L'Ajuntament  de  Sant  Joan  Despí,  no  disposa  de  recursos  propis  per  poder  subministrar  productes  de  primera 
necessitat, per això els establiments que manifestin que disposen dels mitjans suficients per garantir el subministrament 
dels productes i el procediment per a la seva execució poden adherir-se com a proveïdors.

Qualsevol establiment de venda al detall de productes inclosos a l'annex 1 de les bases, amb domicili social o obert a 
Sant Joan Despí, podrà demanar la seva adhesió com a entitat col·laboradora a l'acció de bescanvi de vals de compra 
per productes de primera necessitat.

Aquests establiments hauran de disposar de varietat dels productes relacionats per poder donar un servei adequat a les 
persones usuàries.

Els establiments que vulguin adherir-se hauran de presentar, durant el mes següent a la publicació de les bases, una 
sol·licitud  d'adhesió  mitjançant  el  model  Annex  2  degudament  complimentat  a  l'Oficina  d'Atenció  al  Ciutadà  de 
l'Ajuntament de Sant Joan Despí, carrer Camí del Mig, 9, en suport paper, signat i segellat abans del 13 de març de 
2017.

Amb aquesta sol·licitud d'adhesió s'accepten aquestes bases i es garanteix la prestació del servei.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'adhesió per part dels establiments interessats, es procedirà a 
emetre la corresponent resolució que incorporarà la relació d'entitats col·laboradores, relació que també serà entregada 
les persones usuàries dels serveis socials, que seran els que escolliran l'establiment en funció de les seves necessitats.

L'adhesió serà efectiva des del moment en que es rebi notificació de l'ajuntament de Sant Joan Despí i serà vàlida fins el 
31 de desembre de 2017.  També es lliurarà un model  de vals de compra per  tal  de que els establiments tinguin 
coneixement dels vals que se li presentaran (Annex3).

No s'estableix contraprestació econòmica a favor de l'entitat col·laboradora.

5. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS D'ÚS DELS VALS D'ALIMENTS.

Condicions d'ús dels Vals de compra d'Aliments i condicions del servei:

• Els vals no es poden canviar per diners. En cas que es faci una compra inferior a l'import del val, l'usuari perdria la 
diferència i, en cas de superar aquest import, la persona beneficiària abonarà a l'establiment la diferència.

• Es lliurarà a el/la caixer/ra de l'establiment adherit el val de compra com a valor de bescanvi dels productes bàsics  
d'alimentació, higiene personal i neteja que es recullen a l'annex 1 en el moment del pagament del compte. Aquesta 
relació no és tancada, quedant a l'arbitri de l'establiment el canvi d'altres productes considerats de primera necessitat  
que no estiguin relacionats a l'annex 1, quedant excloses en tot cas l'adquisició de begudes alcohòliques amb els vals.

• Els vals són personals i intransferibles, haurà de ser el/la titular del val qui realitzi la compra i s'identificarà amb el DNI 
o NIE. En cas de que, per qualsevol  motiu el/la titular no pugui anar personalment,  es farà mitjançant autorització 
expressa.

Condicions d'ús del supermercat adherit:

L'establiment que s'adhereixi haurà de manifestar que disposa dels mitjans suficients per garantir el subministrament de 
productes i acceptar el procediment per assegurar la prestació del servei. Haurà de tenir diversitat de productes com ara 
carn, peix frec o congelat, verdures, alimentació bàsica, neteja, higiene, etc.
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L'adhesió comporta:

• Garantir que disposa d'una amplia varietat de productes on escollir, com a mínim ha de disposar de productes bàsics 
d'alimentació, productes d'higiene i neteja recollits a l'Annex 1.

•  Comprometre's  a  bescanviar  els  articles  bàsics  d'alimentació,  higiene  i  neteja  pels  vals  d'aliments.  Oferir  a  les 
persones usuàries dels vals una persona de contacte, i a facilitar qualsevol informació de consums, mostres, ofertes, 
etc.;  a exercir funcions d'assessorament quan es requereixi,  i a mantenir sempre la mateixa qualitat dels productes 
oferts.

• Tot el seu personal ha de conèixer les condicions de la prestació del servei que recull el document de l'adhesió i han 
de garantir el tracte igualitari a totes les persones clientes de l'establiment i a garantir la seva privacitat.

• Emetre un tiquet de compra on constaran les dades fiscals de l'establiment, la relació detallada de tots els productes 
de la compra efectuada i l'import de cadascun.

• Garantir en el moment d'efectuar el pagament que la caixera o caixer comprovarà el DNI i vetllarà perquè els productes 
seleccionats en la compra s'ajustin el màxim possible als establerts en l'Annex 1.

• Saber que queden exclosos de la compra les begudes alcohòliques.

• El caixer/o caixera graparà una còpia del tiquet de compra al val en concepte de pagament que guardarà a la caixa 
registradora i lliurarà el tiquet original a la persona usuària.

• Es comprometen a respectar la confidencialitat (segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i el Real Decret 1720/2007, que aprova el Reglament que desenvolupa l'anterior Llei). A no 
donar a tercers informació de les persones destinatàries dels vals d'aliments, fora de l'estrictament necessari per al bon 
funcionament del circuit establert en aquestes bases.

PAGAMENT DELS VALS DE COMPRA PER L'AJUNTAMENT.

• L'establiment adherit presentarà una factura, una vegada hagi fet el tancament del mes, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà 
de l'Ajuntament  de Sant  Joan Despí,  Camí del  Mig,  9.  en la  que constarà  el  nom de l'establiment,  les  dades de 
l'Ajuntament, l'import total dels vals bescanviats i el número de compte per fer la transferència. També s'adjuntaran tots 
els vals amb una còpia dels tiquets de compra.

• L'Ajuntament de Sant Joan Despí, realitzarà el pagament com a màxim als dos mesos de la data de la presentació de 
la factura al registre municipal.

Febrer de 2017.

La qual cosa es fa pública pel general coneixement.

Sant Joan Despí, 14 de febrer de 2017
L'alcalde president, Antoni Poveda Zapata

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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