Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE
TRANSPORT INTERURBÀ 2014

1. Objecte
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes veu la necessitat de poder realitzar ajuts
econòmics per fer front el desplaçament en transport públic a aquelles persones
que per motius mèdics i/o socials necessiten desplaçar-se i, que hi pateixen una
situació de precarietat econòmica o que no tenen ingressos suficients per fer front
al preu de bitllet.
S’ha de tenir en compte que molts dels serveis mèdics d’especialistes així com
altres recursos socials o sanitaris es troben fora del nostre municipi o lluny del nucli
urbà, pel que es necessari utilitzar el transport interurbà. (ex. Desplaçar-se a
Vilanova a l’hospital de Sant Antoni, als Camils..).

2. Finalitats
Aquesta línia de subvencions està destinada a donar suport a les unitats de
convivència per fer front a despeses de transport interurbà, amb els següents
objectius:
-

Garantir que les persones residents al nostre municipi puguin gaudir de l’ús
del transport públic del nostre municipi independentment de la situació
econòmica en la que es trobin.

-

En aquests moments de crisi econòmica ajudar a les persones i/o famílies
amb més dificultats econòmiques.

-

Afavorir l’ús del transport públic per davant del transport privat, suposant un
estalvi econòmic i respecte pel medi ambient.

3. Beneficiaris
Els beneficiaris /es han d’estar empadronats en el municipi de Sant Pere de Ribes i
pertànyer alguna de les següents categories:
A) Pensionistes o jubilats:

B)

o

Pensionistes per raó d’edat,
permanent, total o absoluta.

gran

invalidesa

o

invalidesa

o

Cònjuge /parella de fet o unitat de convivència de fet
beneficiari de la categoria anterior .

Discapacitats
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o

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.

4. 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:
a) Hauran de complir l’objectiu, executar el projecte i/o exercir l’activitat que
fonamenti la concessió de la subvenció.
b) Realitzar una justificació adequada del compliment dels requisits i el compliment
de la finalitat.
c) Aportar tota la informació que se li requereixi i collaborar al màxim amb les
actuacions de comprovació.

5. Procediment d’atorgament de la subvenció
El beneficiari ha de sollicitar el carnet de pensionista aportant la següent
documentació:
- Els impresos de la sollicitud degudament emplenat, imprès es podran
trobar a les Oficines d’atenció Ciutadana (OAC) i a la pàgina web de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
- Fotografia
- DNI,NIE o Passaport del sollicitant de l’ajut ( en cas de menors, llibre
de família).
EN CAS de Jubilats/des o pensionistes/as: Fotocòpia ingrés al banc i
notificació de la quantia de la pensió i declaració RENDA 2013 (Complerta) ; si
està exempt/a de fer la declaració de renda ha de presentar el certificat
d’ingressos de l’any 2013 o autorització per comprovar les dades ( VIA
OBERTA).
En aquest supòsits es tramitarà el Carnet corresponent tenint en compte els
ingressos de la unitat familiar.
TIPUS CARNET

RENDA MENSUAL

SUBVENCIÓ

Carnet A

Igual o inferior a 685.76 €/mes

4.60€/T-10

Carnet B

Fins a 1.266,6 €/mes

1.90 €/ T-10
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En cas de derivació de TEGAR els beneficiaris gaudiran del Carnet A.

6. Finançament.
L’Ajut de transport interurbà de la persona beneficiaria i/o unitat de convivència
serà depenent del tipus de carnet A o B.
Les persones amb una renda mensual igual o inferior a l’IRSC ( carnet A) tindrà una
subvenció de 4.60 € d’un tiquet ( T-10) mensual.
Les persones amb una renda mensual fins a IRSC X 0.5 ( carnet B) tindrà una
subvenció de 1. 90 € d’un tiquet ( T-10) mensual.

7. Dotació pressupostària 2014
SERVEIS SOCIALS

Partida: 11100 231 48001

Import: 7.000€

8. Presentació de sollicituds 2014
8.1.Terminis de presentació de sollicituds
Les sollicituds es podran presentar fins el 31 de desembre de 2014, aquest
inclòs.

8.2.Lloc on presentar les sollicituds
Les sollicituds es podran presentar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà
(OAC) del municipi:
Les Roquetes (pl. de la Vinya d’en Petaca, de dilluns a divendres de
8:30 a 14:00 hores i dimarts i dijous de 16 a 19 hores)
Ribes (Masia Can Puig, c/ Major, 110), de dilluns a divendres de 8:30
a 14:00 hores i dilluns i dimecres de 16 a 19 hores).
8.3.Resolució de les sollicituds
L’òrgan competent per a dur a terme l’atorgació és la Junta de Govern Local.

9

Justificació de la subvenció

La justificació és obligatòria.
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Les persones subvencionades disposaran, com a màxim, fins el 31 de desembre de
2014.
Per a la justificació és necessari presentar els originals dels bitllets , en bon estat
de la T-10 en la línia de transport públic Sitges - Sant Pere de Ribes- Vilanova
(explotada actualment per l’empresa PLANA SL).

10 Pagament de la subvenció
El pagament de subvenció es realitzarà semestralment ( juny – desembre) per
transferència bancària al beneficiari de la subvenció.

11 Altres consideracions
-

La sollicitud d'ajut no obliga l'Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a l’usuari
a rebre'l. El fet d'haver-lo rebut en anys anteriors no suposa l’atorgament forçós
en exercicis posteriors.

-

La presentació de la sollicitud per rebre ajut, implica l’acceptació de tots els
punts d’aquesta normativa, i per tant, qualsevol incompliment d’algun d’ells pot
ser causa de revocació de l’ajut concedit.

12 Règim Jurídic
-

En tot el no previst en aquestes bases prevaldrà el que disposa:


l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada
pel Ple de la Corporació en data 21/12/2004



la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)



i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
que desenvolupa la llei de Subvencions.

Sant Pere de Ribes,

29 de juliol de 2014
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