Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social

EDICTE
La Junta de Govern Local de data 28 d’agost de 2018, va aprovar , entre d’altres, les
Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a transport adaptat de les persones
amb discapacitat física, persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència
per a l’assistència a centres de dia i publicar aquest acord i les Bases als taulers
d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al BOPB i a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (art. 20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol·licituds dels
ajuts d’1 mes a comptar des del dia de la publicació al BOPB. També es farà difusió
d’aquest acord a tots els estaments i institucions implicades.
Dins del termini establert, les persones interessades podran presentar la corresponent
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de Ribes (Pl. de la Vila, 1, al nucli de Ribes), i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de les
Roquetes (Pl. de la Vinya d’en Petaca, 1, al nucli de les Roquetes) de dilluns a
divendres, de les 8:30 a les 14:00 h. A partir del 17 de setembre també es podran
presentar en horari de tarda de les 16:00 a les 19:00, els dilluns i dimecres a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de Ribes i els dimarts i dijous a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
les Roquetes.
També podran presentar-se en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Abigail
Data: 2018.08.30
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Abigail Garrido Tinta
Sant Pere de Ribes, 30 d’agost de 2018
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BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER
A TRANSPORT ADAPTAT DE L'EXERCICI 2018
BASE PRIMERA: Definició de l’objecte de subvenció

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió dels ajuts per al transport de les persones amb discapacitat física, persones
grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l'assistència a centres de dia.
BASE SEGONA: Finalitat de les subvencions

El servei de transport adaptat es configura com un servei porta a porta que té com a
finalitat facilitar el transport de les persones amb discapacitat, persones grans amb
problemes de mobilitat i/o amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als
centres de dia que permetin garantir la seva integració en l'entorn.
BASE TERCERA: Període d’execució
Els ajuts concedits a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a subvencionar el cost
del Servei de Transport Adaptat a Centre de Dia de l’any 2018.

BASE QUARTA: Persones beneficiaries
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquestes bases les persones que
compleixin els requisits definits en la Base Cinquena .
BASE CINQUENA: Requisits per a l’accés a la subvenció de Transport Adaptat.
Per poder obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció, les persones sol·licitants han de
complir els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació:
1. La persona beneficiaria de l’ajut ha d’estar empadronat en el municipi de Sant Pere de
Ribes.

2. Que els ingressos anuals nets de l’any 2017 del beneficiari no superi el IRSC X 1,5 (
853.68€ mensuals).
Els ingressos anuals nets en cas de consulta per VIA OBERTA correspondran a l’exercici
fiscal anterior a la convocatòria., I es tindran en compte els import de les pensions
exemptes de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant.
Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona hagi tingut una
reducció significativa dels seus ingressos durant l'exercici 2018, per resoldre la seva
sol·licitud, es podran tenir en compte aquesta reducció per al càlcul dels ingressos anuals.
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3. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de
subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
4. Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les
obligacions amb la Seguretat Social.
5. No tenir deutes amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
6. Ser usuari del servei de Centre de dia, segons document justificatiu del Servei
especialitzat, a on a de constar ser persona usuària del Centre de dia, la regularitat de
l’assistència, i que sí fa ús del Servei de transport adaptat que ofereix el recurs (cal fer
constar la data).
BASE SISENA: Prohibicions
1.- L’Ajut per a l’atorgament de subvencions per al transport adaptat és incompatible
amb qualsevol tipus d’ajut de naturalesa anàloga.
BASE SETENA: SOL·LICITUDS
7.1.- Termini de presentació
El termini per a la presentació de les sol·licituds s'obrirà l'endemà de la publicació de
l'aprovació definitiva de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà al
cap d’1 mes.
7.2.- Lloc per a presentar la documentació
•

Oficina d'Atenció Ciutadana de Ribes
Adreça: Pl. de la Vila, 1 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)

7.3.- Documentació a presentar
La documentació que la persona interessada ha d’aportar és la següent:
1. Formulari normalitzat de sol·licitud de subvenció per a l’Ajut de Transport Adaptat per a
l’exercici 2018, on s’indica la documentació a adjuntar i hi consten expressament les
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declaracions responsables de no haver demanat ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest
mateix concepte; de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona
beneficiària de subvencions; i de que compleix les obligacions tributàries amb l'Estat i la
Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social, així com les autoritzacions
pertinents per a fer les comprovacions corresponents.
2. La documentació a adjuntar, tal i com indica el model de sol·licitud, serà la següent:
.- Document emès pel Centre de dia, on consti que és persona usuària del Servei, la
periodicitat d’assistència i la data d’alta al Servei.
.- Per acreditar els ingressos econòmics de la persona sol·licitant s'ha de portar la
documentació de l’apartat A) si van presentar la Declaració de la renda o, en cas contrari, la
documentació de l’apartat B):
A) Per a les persones que van presentar la declaració d'IRPF, hauran d’aportar el
document de la Declaració de la Renda corresponent al període impositiu 2017.
B) Per a les persones que no estant obligades i/o no hagin presentat la corresponent
declaració d’IRPF al 2017, hauran de presentar el Certificat d’Imputacions del període
impositiu 2017, i en funció de les circumstàncies personals del sol·licitant es tindrà en
compte la resta de la documentació presentada.

C) Certificat dels imports percebuts de les pensions de l'administració pública durant
l'exercici 2017.

D) Per a les persones que no puguin acreditar els seus ingressos mitjançant cap dels
supòsits de l’apartat A) ,B), C) hauran de prestar declaració jurada.
.- En el cas de que la persona sol·licitant presti, mitjançant el formulari d’autorització
corresponent, el seu consentiment per a la comprovació de les seves dades al servei de Via
Oberta i hagin presentat la declaració de la renda durant el període 2017 hauran de presentar
només la següent documentació:
•

Autorització, mitjançant formulari corresponent, per a la consulta al servei Via
Oberta.

En qualsevol cas, el departament gestor podrà requerir la documentació addicional que
consideri oportuna per tal de valorar la sol·licitud presentada.
3. Els models normalitzats de sol·licitud de subvenció estarà a disposició de les persones
interessades a l'Oficina d’Atenció Ciutadana situat a Plaça Vinya d’En Petaca, núm. 1 de Les
Roquetes o a la plaça de la Vila, 1 de Ribes. També estaran a disposició del públic a la web de
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (www.santperederibes.cat).
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BASE VUITENA: Procediment per a la concessió de les subvencions
8.1.- Instrucció
Les sol·licituds presentades seran valorades a partir dels criteris de valoració establerts en
aquestes bases, i s’elevarà la corresponent proposta de subvenció a la Junta de Govern Local.
Si verificada la documentació s'observen defectes en les sol·licituds, manca de dades o de
documentació mínima necessària, es requerirà la persona sol·licitant per a què en el termini de
deu dies a partir del dia següent a la recepció de la notificació, esmeni les mancances o
acompanyi els documents preceptius. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d'aquests
deu dies hàbils se l'entendrà desistida de la sol·licitud.
8.2.- Criteris objectius de valoració i ponderació emprats per a la concessió
Les subvencions s'atorgaran en règim de lliure concurrència competitiva, en funció dels
següents criteris de valoració:
Segons el lloc on estigui situat el centre de dia, els dies d’assistència i els ingressos econòmics
de la persona beneficiària.

1.- En cas d’assistència de més de tres dies a la setmana:

INGRESSOS

Igual o inferior al IRSC
569.12€
Fins el 1.5 del IRSC
853.68 €

Desplaçament dins
el Nucli* de
residencia
600 €

Desplaçament fora del
nucli de residencia

400€

600€

800€

*Nucli de residencia, adreça a on resideix el beneficiari ( Ribes , Roquetes i altres
urbanitzacions de Sant Pere de Ribes.
En cas d’assistència de tres o menys dies a la setmana:

INGRESSOS

Igual o inferior al IRSC
569.12€
Fins el 1.5 del IRSC
853.68 €

Desplaçament dins
el Nucli* de
residencia
300€

Desplaçament fora del
nucli de residencia

200€

300€

400€
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En aquells expedients de Serveis Socials que previ informe tècnic es justifiqui la necessitat de
la subvenció per prevenir possibles situacions d’alt risc es podrà atorgar l’import màxim de
l’ajut.
Els beneficiaris que s’han donat d’alta del Servei en el últim semestre de l’any, l’import de l’ajut
es reduirà un 50%.
8.3.- Termini màxim per a la resolució
a) El termini màxim per a la resolució serà de 2 mesos a partir de la finalització del termini
de presentació de les sol·licituds de subvenció. La manca de resolució produeix la seva
desestimació.
b) La resolució final es notificarà individualment al sol·licitant.
8.4.- Abast de les subvencions, quantia, durada i compatibilitat
1. Les subvencions es concediran en funció de la disponibilitat pressupostària existent i tenint
en compte els criteris de ponderació fixats en aquestes bases, amb la dotació econòmica de
14.000 € disponible a l’aplicació pressupostària 11100 231 48900 Transport adaptat.
En cas d’empat en la ponderació dels criteris fixats es prioritzaran aquelles sol·licituds amb
ingressos econòmics més baixos.
2. Es podrà fixar una quantia addicional a la quantia màxima prevista a l'apartat anterior, en el
cas que, abans de la resolució de la convocatòria, quedés crèdit sense aplicació o augmenti la
disponibilitat de crèdit en la partida pressupostària corresponent. L'efectivitat de la quantia
addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit i, en el seu cas, prèvia
aprovació de la modificació pressupostària que precedeixi, en un moment anterior a la resolució
de la convocatòria. En aquest cas es podrà atendre la concessió de les subvencions
corresponents sense necessitat de realitzar una nova convocatòria.
3. En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici,
quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l'import concedit
a alguna de les sol·licituds i/o atendre d'altres que, a causa de les disponibilitats
pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s'hagin
presentat en el seu moment a la convocatòria, atenent als criteris, requisits, procediment i altres
extrems d'aquesta normativa, sense que sigui necessària una altra convocatòria.
4. Revisió i modificació
L'òrgan competent per a l'atorgament de les subvencions té la facultat de revisar les
subvencions ja concedides i de modificar les resolucions de concessió en el cas d'alteració de
les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts, d'acord amb I ‘article 30 de l'Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

BASE NOVENA: Justificació de la subvenció
9.1.- Requisits de la documentació justificativa
Per tal que es tramiti el pagament de la subvenció concedida caldrà que es presenti prèviament
la corresponent sol·licitud acompanyada de:
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•
•

Model de sol·licitud per a la justificació.
Justificació emesa pel Centre dia on consti que la persona ha estat usuària del Servei
de transport adaptat per accedir al Centre de dia i l’assistència al recurs. En cas de
baixes o falta d’assistència l’ajut serà proporcional als mesos que s’ha utilitzat el Servei.

El termini màxim de la justificació serà el 7 de desembre del 2018, a la vista de les
justificacions presentades, s’emetrà informe per proposar a la Junta de Govern Local
l’aprovació de les corresponents justificacions i el seu pagament.

BASE DESENA: Pagament de la subvenció
10.1.- Requisits per realitzar el pagament de subvenció
El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions d'aquesta
convocatòria.
10.2.- Termini de pagament .
Un cop comprovada la documentació justificativa i aprovada per l’òrgan corresponent, es
tramitarà l'ordre de pagament mitjançant transferència bancària al número de compte indicat al
full de sol·licitud.

10.3.- Publicitat
Els acords de concessió de subvencions es faran públics en el tauler d'edictes municipal. Per
tal de donar compliment al previst a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, modificat per la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa, l'Ajuntament remetrà a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones la informació sobre les resolucions de concessió recaigudes en els
termes establerts en l'article. A aquest efecte, el beneficiari, pel fet d'acollir-se als ajuts cedeix
aquest ús i dret a l'Ajuntament.
BASE ONZENA: OBLIGACIONS DELS PERCEPTORS/ES
Les persones sol·licitants acceptaran mitjançant els models formalitzats de sol·licitud:
a) Autoritzar a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a verificar les dades consignades en les
sol·licituds presentades, així com en la documentació que s'hi incorpori, i a sol·licitar la
informació rellevant als registres de l'Administració Autonòmica, a la Seguretat Social i a
Hisenda, per verificar qualsevol concepte que es pregui en consideració per adjudicar l'ajuda,
sense perjudici de l'establert en la Llei de protecció de dades personals.
b) Facilitar les dades personals, familiars i econòmiques, i també qualsevol altra documentació
necessària pel tractament de la seva sol·licitud.
e) Comunicar al departament gestor les alteracions que suposin una modificació sobrevinguda
de les circumstàncies que justifiquen la recepció de la subvenció.
f) Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixades en aquestes Bases particulars.
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L'incompliment d'aquestes obligacions serà motiu de la pèrdua de la subvenció i, en el seu cas,
procedirà el reintegrament.

BASE DOTZENA: INSPECCIÓ I CONTROL, ANUL·LACIÓ I RESPONSABILITATS
12.1.- Inspecció i control
1. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes durà a terme el seguiment necessari per garantir el
compliment de la finalitat de les subvencions atorgades.
2. Les persones beneficiàries de les subvencions han de comunicar, en el termini màxim d'un
mes, a l'Ajuntament, qualsevol fet sobrevingut que, d'acord amb el que estableixen les presents
bases, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies que en van determinar la
concessió. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia
de la prestació concedida.
3. Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls
demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de
l'Ajuntament.
12.2.- Extinció del dret al cobrament de les subvencions
Són causes d'extinció:
- La renúncia expressa de la persona beneficiària.
- L'engany en l'acreditació dels requisits.

12.3.- Revocació de la subvenció i reintegrament de la subvenció
L'Ajuntament podrà ordenar el reintegrament dels ajuts, d'acord amb el previst al capítol I del
títol II de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions.
En aquests casos podrà procedir, previ tràmit d'audiència, a Ia revocació total o parcial de la
subvenció, la qual portarà inherent l'obligació del/la beneficiari/a de retornar les quantitats
percebudes.
Es comunicarà a la persona interessada l'anul·lació de la subvenció i se la requerirà perquè,
dins del termini d'un mes següent a la notificació, ingressi l'import de la subvenció més els
interessos de demora acreditats des de la data de pagament, amb l'advertiment que,
transcorregut l'esmentat termini, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. En tot
cas, es respectarà el procediment que estableix el Reial Decret 939/2005, 29 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament general de recaptació.
12.4.- Responsabilitats
Les persones beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i règim
sancionador previst al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

BASE TRETZENA: ALTRES DISPOSICIONS
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13.1. Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret respecte a
peticions posteriors, no essent invocables com a precedent.
13.2. 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 o entitats
destinatàries de les subvencions atorgades.

BASE CATORZENA.- Clàusula sobre protecció de dades.
D’acord amb el que estableixen els articles 13 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) es facilita la següent informació bàsica sobre
protecció de dades:
1.

Responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les dades que els sol·licitants facilitin durant el procediment per a la
gestió dels ajuts per a Transport Adaptat, és l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb domicili a al Plaça
de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes. Pot dirigir
qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades al Delegat de Protecció de Dades de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes mitjançant correu electrònic dpd@santperederibes.cat.

2.

Finalitat del tractament de dades personals?

A l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes tractarà la informació facilitada pels sol·licitants d’ajuts
per a Transport Adaptat amb la finalitat de gestionar els esmentats ajuts. Les dades seran
conservades durant el temps necessari per a la gestió integral dels ajuts, des de l’anàlisi dels
requisits per a l’atorgament fins a la justificació i pagament i, en qualsevol cas, fins que
l’interessat no sol·liciti la supressió.
3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades es troba a la Llei 13/2006 a tenor de la qual
s’estableix que les prestacions socials de caràcter econòmic resten condicionades a la
comprovació per part de l’entitat gestora, de l’estat real de necessitat de l’individu protegit. Per
tant la denegació del consentiment per part del sol·licitant de l’ajut per al tractament i
comprovació de les dades personals, comportaria la impossibilitat del gestor per determinar si
el sol·licitant compleix els requisits i en conseqüència la denegació de l’ajut.
Els formularis per sol·licitar els ajuts inclouran les perceptives caselles per a atorgar
consentiment i es farà constar mitjançant casella a marcar per l’interessat.

el

4. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a cap altre tercer excepte obligació legal.
5. Quins son els seus drets respecte de les dades que ens facilita?
Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
es tracten dades personals que li pertanyen o no.
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Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre
d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per las quals van ser
recollides.
En determinades circumstàncies, els interessat podran sol·licitar la limitació del tractament de
les seves dades, en aquest cas, les dades es conservaran únicament per a l’exercici o la
defensa de reclamacions.
Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessat podran oposar-se al
tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes deixarà de tractar les
seves dades, excepte per motius legítims necessaris, o per a l’exercici o la defensa de
possibles reclamacions.
El interessat també tindrà dret a la portabilitat de les seves dades.
Els interessats podran exercir els seus drets mitjançant la Sol·licitud/formulari per a l’exercici
dels drets sobre les dades personals. La sol·licitud degudament complimentada podrà lliurar-se
en una de les Oficines d’atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes o enviar
mitjançant correu electrònic a dpd@santperederibes.cat. Opcionalment, podrà dirigir-se a
l’autoritat de control competent per a obtenir informació addicional relativa als seus drets.
El consentiment atorgat per a una finalitat específica podrà ser retirat en qualsevol moment,
mitjançant la manifestació expressa fefaent.
Els interessats podran presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, quan no hagin
obtingut satisfacció en el exercici dels seus drets, mitjançant el formulari Reclamació davant
l’Autoritat de Control que podrà lliurar-se en una de les Oficines d’atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes o enviar mitjançant correu electrònic a
dpd@santperederibes.cat.

6. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes han estat
proporcionades directament pels interessats o autoritzada la consulta a través del servei Via
Oberta, Administració tributària, INSS i SOC i les categories de dades que gestionem son:
dades acreditatives de la persona física o jurídica, dades postals o electròniques, dades sobre
les situacions familiars, dades econòmiques, dades Laborals.

DISPOSICIÓ FINAL
En tot el no està 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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