Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Benestar Social i Serveis Socials

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS
MUNICIPALS A LA MOBILITAT PER A L’EXERCICI 2017

BASE PRIMERA
Objecte dels ajuts.
L’objecte d’aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió d’ajuts
econòmics per fer front al desplaçament interurbà en transport públic segons els
paràmetres fixats.

BASE SEGONA
Període de vigència.
Els ajuts concedits a l’empara d’aquestes bases reguladores, s’hauran de destinar a la
finalitat expressada en les mateixes al llarg de l’any 2017.

BASE TERCERA
Finalitat dels ajuts.
Les presents bases i convocatòria tenen per finalitat les següents línies d’actuació:
Línia 1: AJUTS AL TRANSPORT PER MOTIUS MÈDICS I/O SOCIALS.
Ajuts al transport públic per a aquelles persones que per diversos motius necessiten
desplaçar-se i, que hi pateixen una situació de precarietat econòmica i/o no tenen
ingressos suficients per fer front a la despesa que genera dita mobilitat.
Línia 2: AJUTS AL TRANSPORT PER ESTUDIANTS.
Ajuts al transport públic interurbà per les persones estudiants del municipi que
acreditin complir amb els requisits establerts.

BASE QUARTA
Persones beneficiàries.
Podran ser persones beneficiàries dels ajuts previstos en aquestes bases reguladores
les persones que compleixin tots i cadascun dels requisits de cadascuna de les línies
d’ajuts definides a les mateixes i, a més, segueixin el procediment de tramitació en
cadascuna de les línies d’ajuts previstes.

BASE CINQUENA
Requisits.
Línia 1: AJUTS AL TRANSPORT PER MOTIUS MÈDICS I/O SOCIALS.
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En el cas de les ajudes al transport per motius mèdics i/o socials, les persones
beneficiàries hauran de complir els següents requisits:
-

estar empadronat/ada i residir en el terme municipal de Sant Pere de Ribes de
manera continuada i durant els 3 anys anteriors a la data de presentació de la
sol·licitud.

-

pertànyer algun dels següents col·lectius:
o pensionistes o persones jubilades:
pensionistes per raó d’edat, gran invalidesa o invalidesa
permanent, total o absoluta.
cònjuge / parella de fet o unitat de convivència de fet de la
persona beneficiària de la categoria anterior.
o persones amb diversitat funcional:
persona derivada de TEGAR, que dins el seu pla de treball està
contemplat l’accés al transport públic amb l’objectiu de potenciar
la seva autonomia personal.
persona valorada pel CAD amb grau de diversitat funcional igual
o superior al 33% i/o diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA).
o persones que pertanyen a famílies monoparentals, monomarentals o
nombroses.
o persones que pertanyen al col·lectiu en estat de viduïtat.

-

no superar els ingressos de 1.266,60 € mensuals.

Línia 2: AJUTS AL TRANSPORT PER ESTUDIANTS.
En el cas de les ajudes al transport per a estudis, les persones beneficiàries hauran de
complir els següents requisits:
-

estar empadronat/ada i residir en el terme municipal de Sant Pere de Ribes de
manera continuada i durant els 3 anys anteriors a la data de presentació de la
sol·licitud.

-

ser major de 16 anys.

-

estar matriculat/ada en batxillerat, cicles formatius de grau mig, grau superior o
estudis universitaris en el curs 2017-2018. O, també, realitzant formació oficial
relacionada amb els cursos de l’atur.

-

complir els criteris econòmics exposats a la base sisena d’aquestes bases
reguladores.

BASE SISENA
Criteris.
Línia 1: AJUTS AL TRANSPORT PER MOTIUS MÈDICS I/O SOCIALS.
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Les persones que reuneixin els requisits, des de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
se’ls tramitarà/atorgarà, segons ingressos econòmics, el carnet corresponent (A ó B):
-

El carnet A, va adreçat a les persones pensionistes, jubilades i/o persones
valorades pel CAD amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33% i/o
diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), persones que pertanyen a
famílies monoparentals, monomarentals o nombroses o persones que
pertanyen al col·lectiu en estat de viduïtat, amb una renda mensual iguals o
inferiors a 685.76 €. Totes les persones usuàries del TEGAR podran sol·licitar el
carnet A.

-

El carnet B, va adreçat a les persones pensionistes, jubilades i/o persones
valorades pel CAD amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33% i/o
diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) o persones que pertanyen a
famílies monoparentals, monomarentals o nombroses o persones que
pertanyen al col·lectiu en estat de viduïtat, amb una renda mensual igual o
superiors a 685,76 €, fins un màxim d’ingressos mensuals de 1.266,60 €.

Línia 2: AJUTS AL TRANSPORT PER ESTUDIANTS.
En aquest cas, caldrà que compleixin els següents criteris econòmics:
-

els ingressos familiars no han de superar els del darrer exercici fiscal liquidat
una renda superior als llindars màxims que s’estableixen a la taula adjunta:
nº membres
1
2
3
4
5
6

límit ingressos
IRSC*2
IRSC*2,5
IRSC*3
IRSC*3,5
IRSC*4
IRSC*4,5

BASE SETENA
Quantia dels ajuts.
Línia 1: AJUTS AL TRANSPORT PER MOTIUS MÈDICS I/O SOCIALS.
Les persones amb una renda mensual igual o inferior a 685,76 €, es subvencionaran
4.60 € d’un bitllet mensual de T-10, per zona.
Les persones amb ingressos iguals o superiors a 685,77 €, fins un màxim d’ingressos
mensuals de 1266,60 €, es subvencionarà 1,90 € d’un bitllet mensual de T-10, per
zona.
En situacions que s’acrediti la necessitat d’utilitzar el transport urbà de forma regular
per motius socio-sanitaris es contemplarà la possibilitat de subvencionar fins a 4
tiquets mensuals, prèvia valoració i informe de Serveis Socials.
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Línia 2: AJUTS AL TRANSPORT PER ESTUDIANTS.
L’ajut tindrà una dotació individual única de 200 euros per persona, fins la finalització
de la quantitat econòmica total assignada per aquest fi. En aquest cas, es farà una
distribució proporcional entre totes les sol·licituds admeses.

BASE VUITENA
Termini de presentació.
Línia 1: AJUTS AL TRANSPORT PER MOTIUS MÈDICS I/O SOCIALS.
El termini per a la presentació de la sol·licitud, que anirà acompanyada dels tiquets
corresponents, s'obrirà l'endemà de la publicació de l'aprovació definitiva de les bases i
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 30 de
desembre, sempre i quan resti encara dotació pressupostària per aquest fi.
Línia 2: AJUTS AL TRANSPORT PER ESTUDIANTS.
El termini per a la presentació de les sol·licituds s'obrirà l'endemà de la publicació de
l'aprovació definitiva de les bases i convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i finalitzarà el 30 de desembre, sempre i quan resti encara dotació
pressupostària per aquest fi.

BASE NOVENA
Lloc de presentació de la documentació.
•

•

Oficina d'Atenció Ciutadana de Ribes
Adreça: carrer Major, 110. 08810 Ribes - Sant Pere de Ribes
Telèfon: 93 896 73 00
A/e: oacribes@santperederibes.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores i dilluns i dimecres de
16 a 19 hores (del 15 de juliol al 15 de setembre, tancat a les tardes).
Oficina d'Atenció Ciutadana de les Roquetes
Adreça: plaça de la Vinya d'en Petaca, 1. 08812 Les Roquetes - Sant
Pere de Ribes
Telèfon: 93 896 73 00
A/e: oaclesroquetes@santperederibes.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores i dimarts i dijous de
16 a 19 hores (del 15 de juliol al 15 de setembre, tancat a les tardes).

BASE DESENA
Documentació a presentar.
La documentació que les persones interessades han d’aportar és la següent (la
documentació es podrà lliurar escanejada en format pdf o en suport paper):
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Línia 1: AJUTS AL TRANSPORT PER MOTIUS MÈDICS I/O SOCIALS.
-

Model de sol·licitud normalitzat, degudament emplenat i signat per la persona
sol·licitant (es pot trobar a les Oficines d’Atenció Ciutadana i a la pàgina web
municipal).

-

DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant de l’ajut (en cas de menors, llibre de
família).

-

documentació acreditava de la situació personal (pensionista, viduïtat, persona
usuària del TEGAR, diversitat funcional igual o superior al 33% o diagnòstic de
TEA) o autorització per comprovar les dades (VIA OBERTA).

-

títol corresponent a família monoparental, monomarental o nombrosa, si s’escau, o
autorització per comprovar les dades (VIA OBERTA).

Les famílies que accedeixen a l’ajut per motius de monopartentalitat, diversitat
funcional, TEA cal acreditar la seva situació econòmica, amb la següent documentació:
-

fotocòpia ingrés al banc i notificació de la quantia de la pensió;

-

declaració de la RENDA de l’any en curs o anterior (si no és encara el període
de la presentació de la declaració); si està exempt/a de fer la declaració de
renda ha de presentar el certificat d’ingressos de l’any en curs o autorització
per comprovar les dades dels majors de 16 anys de la unitat familiar (VIA
OBERTA).

Per col·lectiu de gent gran acreditar el carnet A O B segons ingressos.
Línia 2: AJUTS AL TRANSPORT PER ESTUDIANTS.
- Model de sol·licitud normalitzat, degudament emplenat i signat per la persona
sol·licitant (es pot trobar a les Oficines d’Atenció Ciutadana i a la pàgina web
municipal).
- DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant de l’ajut (en cas de menors, llibre de
família).
- Documentació per determinar la situació econòmica familiar:
o En el cas de persones físiques que hagin presentat declaració d’IRPF de
l’exercici s’haurà d’indicar en l’imprès de sol·licitud i adjuntar autorització
per comprovar les dades dels majors de 16 anys de la unitat familiar (VIA
OBERTA).
o En cas de no autoritzar la consulta, el sol·licitant haurà d’aportar la
documentació relativa a la seva declaració d’IRPF de la unitat familiar.
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-

En cas de no haver fet la declaració per no tenir-ne obligació, o per que la
situació econòmica de la família ha tingut un canvi substancial en els darrers
mesos:
o Certificat negatiu del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
expedit per l’Agència Tributaria.
o Els membres hauran de declarar la suma dels rendiments del treball
acompanyada dels justificants que acreditin els ingressos obtinguts:

Treballadors per compte aliè:
•
•

Informe de vida laboral emès per la seguretat social.
Fulls de salari corresponent als sis últims mesos.

Treballadors per compte propi, autònoms o empresaris:
•

Declaracions trimestrals d’IRPF i IVA.

Persones en situació d’atur:
•

Certificat de l’Oficina de treball de la Generalitat en que
consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia
corresponent a l’exercici o període corresponent, en la
totalitat.

Persones perceptores de Renda Mínima d’Inserció o similars:
•

Certificat acreditatiu de l’òrgan competent, corresponent
a l’any o període corresponent, en el que consti l’import
total percebut.

Pensionistes:
•

Certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la
seva quantia corresponent a l’exercici o període
corresponent, en el que consti l’import total percebut.

Altres situacions no previstes:
•

En la resta de situacions no previstes, s’haurà d’acreditar
mitjançant qualsevol altre document fefaent que pugui
ser valorat (a través d’una declaració responsable
d’ingressos).

- Document acreditatiu de la matrícula i d’haver satisfet les taxes universitàries, de
cicles formatius de grau mig i/o superior, de batxillerat o de formació oficial
relacionada amb els cursos de l’atur.
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments.
Amb caràcter general no caldrà presentar la documentació que ja es troba en poder de
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes o dels seus ens dependents, sempre que no hagi
sofert modificacions, que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva
presentació i que la documentació hagi estat admesa com a vàlida. En aquest supòsit
el sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on van ser presentats els
documents i el procediment a què corresponen.
Els models normalitzats de sol·licitud d’ajuts estaran a disposició dels/les
interessats/des a les Oficines d’Atenció Ciutadana situades a la plaça Vinya d’en
Petaca, núm. 1 de Les Roquetes i al carrer Major, núm. 110 de Ribes. També estaran a
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disposició de les persones
(www.santperederibes.cat).

interessades

a

la

pàgina

web

municipal

BASE ONZENA
Resolució de les sol·licituds i justificacions.
Línia 1: AJUTS AL TRANSPORT PER MOTIUS MÈDICS I/O SOCIALS.
Per a la justificació corresponent és necessari presentar els originals dels bitllets, en
bon estat, de la targeta multiviatges de 10 expedicions (T-10) exhaurida, en les
diferents línies de transport públic interurbà que tenen com a parada en el terme
municipal de Sant Pere de Ribes (explotació de les línies per part de les empresa Plana
i Monbús).
Un cop aprovats els ajuts, els pagaments es realitzaran al número de compte bancari
que hagi indicat la persona beneficiària.
En aquesta línia d’ajuts, el departament gestor pot realitzar totes les actuacions que
consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les
quals s’hagi de pronunciar la resolució que proposi i, així mateix, podrà requerir la
documentació addicional que consideri pertinent per tal de valorar les sol·licituds
presentades.
Línia 2: AJUTS AL TRANSPORT PER ESTUDIANTS.
Una vegada analitzades les sol·licituds, i a la vista de l’informe corresponent per part
del departament gestor, es formularà la proposta corresponent per dur a terme
l’atorgament d’aquests ajuts a la Junta de Govern Local, com a òrgan competent.
Un cop aprovats els ajuts, els pagaments es realitzaran al número de compte bancari
que hagi indicat la persona beneficiària.
En aquesta línia d’ajuts, el departament gestor pot realitzar totes les actuacions que
consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les
quals s’hagi de pronunciar la resolució que proposi i, així mateix, podrà requerir la
documentació addicional que consideri pertinent per tal de valorar les sol·licituds
presentades.

BASE DOTZENA
Obligacions de les persones beneficiàries.
D’acord amb la Llei de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) i el corresponent
Reglament que la desplega (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol), les persones
beneficiàries:
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-

Hauran de complir l’objectiu, executar el projecte i/o exercir l’activitat que
fonamenti la concessió de la subvenció.

-

Realitzar una justificació adequada del compliment dels requisits i el
compliment de la finalitat.

-

Aportar tota la informació que se li requereixi i col·laborar al màxim amb les
actuacions de comprovació.

BASE TRETZENA
Dotació pressupostària.
Els ajuts es concediran en funció de la disponibilitat pressupostària existent i tenint en
compte els criteris fixats per la seva concessió en les presents bases reguladores, amb
la dotació econòmica de 75.000€ disponible a l’aplicació pressupostària 11100 231
48001 Subvencions ajudes transport – Benestar Social.

BASE CATORZENA
Publicitat de les bases reguladores.
Un cop aprovades per l’òrgan competent, es procedirà a la publicació de les presents
bases reguladores al tauler d’anuncis i a la web municipal, al BOPB I a la Base Nacional
de subvenciones.

BASE QUINZENA
Protecció de dades.
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, es posa de manifest que la informació facilitada per part de les persones
peticionàries d’aquests ajuts s’inclourà en un fitxer del servei d’Educació de titularitat
municipal i que les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar
aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que
estableix la normativa sobre aquest tema.

BASE SETZENA
Altres disposicions.
Els ajuts tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas cap dret respecte a
peticions posteriors, no essent invocables com a precedent.
Els ajuts concedits seran compatibles amb qualsevol altre adjudicat per altres
administracions o entitats públiques o privades, per la mateixa finalitat.
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L'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de
qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones
destinatàries dels ajuts atorgats.

DISPOSICIÓ FINAL
En tot el no previst en aquesta normativa serà d'aplicació l'Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes; la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; així com, el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de17 de
novembre, General de Subvencions i la resta de disposicions legals aplicables en
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques.
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