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Administració Local

2018-10985
Ajuntament de Calafell

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrat el dia 5 de novembre de 2018, acordà l’aprovació de 
les bases per a la concessió d’ajuts individuals per al Servei de Transport Adaptat per a persones del municipi de 
Calafell amb discapacitat i amb dependència, que no puguin fer ús del transport ordinari i que presentin difi cultats de 
mobilitat reduïda i/o necessitats d’acompanyament, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials especialitzats 
d’atenció diürna del territori amb la següent part resolutiva:

“PRIMER.- Aprovar les bases reguladores dels ajuts individuals per al servei de transport adaptat per a persones del 
municipi de Calafell amb discapacitat i amb dependència, que no puguin fer ús del transport ordinari i que presentin 
difi cultats de mobilitat reduïda i/o necessitats d’acompanyament, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials 
especialitzats i recursos d’atenció diürna del territori.
SEGON.- Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell.
TERCER.- Publicar aquesta acord al Butlletí Ofi cial de la província de Tarragona, amb la indicació corresponent 
que l’acord es podrà consultar a la pàgina web municipal; i a la vegada, sotmetre’l a un període d’informació 
pública de vint dies hàbils en virtut de l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. La no presentació d’al·legacions comportarà que aquest acord de bases 
provisionals, esdevindrà defi nitiu.
QUART.- Notifi car a la Base de Dades Nacional de Subvencions i als Departaments de la corporació afectats.”

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS PER AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A 
PERSONES AMB DISCAPACTITAT, DEPENDÈNCIA I MOBILITAT REDUÏDA DEL MUNICIPI DE CALAFELL

1. OBJECTE
L’objecte de les present bases consisteix en la regulació dels ajuts individuals per al servei de transport adaptat 
per a persones amb discapacitat i amb dependència, que no puguin fer ús del transport ordinari i que presentin 
difi cultats de mobilitat reduïda i/o necessitat d’acompanyament, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials 
especialitzats d’atenció diürna del territori.

2. PERSONES BENEFICIÀRIES
Poden ser benefi ciàries dels ajuts les persones físiques, a partir de 18 anys d’edat, o menors de 18 anys, sempre 
que ho sol·liciti el/la seu/seva representant legal, amb grau de dependència reconegut, empadronades a Calafell, 
que assisteixin regularment a serveis socials especialitzats d’atenció diürna, servei de centre de dia per a gent gran, 
servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat, servei 
de centres de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, servei de centre de dia 
ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat o servei prelaboral, que presentin difi cultats de mobilitat, 
necessitat d’acompanyant o amb diagnòstic de demència i que no disposin de cap servei de transport o ajut pel 
mateix concepte atorgat per qualsevol altra administració o entitat. 
No podran ser benefi ciàries de l’ajut les persones usuàries de serveis residencials.
De la mateixa manera, queden exclosos de ser objecte de l’ajut els desplaçaments destinats a accedir a centres 
especials de treball, als serveis sanitaris, sociosanitaris, de rehabilitació i funcionals i a activitats culturals, de lleure 
i esportives; així com a serveis socials especialitzats per a persones amb discapacitat i gent gran ubicats fora de la 
comarca del Baix Penedès, sempre i quan s’hi assisteixi per voluntat pròpia i sense un criteri professional que ho 
aconselli. 

3. SOL·LICITUD
A partir de la convocatòria dels ajuts, l’atorgament dels quals es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, les persones interessades hauran de registrar en el termini establert la corresponent sol·licitud al 
Servei d’Atenció Ciutadana, acompanyada de la documentació següent:
- DNI/NIE de la persona benefi ciària i/o representant legal
- Volant o certifi cat d’empadronament de la persona benefi ciària
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- Certifi cat de disminució que especifi qui el grau de discapacitat i de mobilitat, expedit per la Generalitat de 
Catalunya i/o barem d’acompanyament. En el seu defecte, fotocòpia de la sol·licitud registrada de reconeixement 
del grau de discapacitat i informes o certifi cats amb diagnòstics mèdics

- Certifi cat del servei social especialitzat d’atenció diürna al que assisteix la persona benefi ciària, on consti la plaça 
i els dies d’assistència

- Justifi cació de la distància del domicili al centre on assisteix: fi txa de Google Maps o similar que refl ecteixi 
l’itinerari més curt i/o via principal

- Document acreditatiu d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o 
autorització a l’Ajuntament de Calafell per a fer la consulta corresponent 

- Autorització per part de la persona benefi ciària o el/la seva representant legal a l’Ajuntament de Calafell per a 
realitzar el pagament de l’ajut 

4. CONVOCATÒRIA
A les corresponents convocatòries dels ajuts, que hauran de ser aprovades per Junta de Govern Local, es 
concretaran els aspectes següents:
- Anualitat o període de la convocatòria
- Termini de presentació de sol·licituds
- Partida pressupostària a la que s’imputarà l’ajut, pressupost disponible i import màxim subvencionable
- Termini màxim per a la presentació de la documentació justifi cativa
- Qualsevol altra dada o element necessari per a la concreció de les condicions de presentació que no hagin estat 

especifi cades en aquestes bases.

5. ATORGAMENT DE L’AJUT
Les concessions o denegacions dels atorgament dels ajuts a les persones sol·licitants s’efectuaran en el termini 
màxim de 1 mes, a partir de la data de fi nalització del termini de presentació de sol·licituds establert a la corresponent 
convocatòria, produint la manca de resolució dins d’aquest termini efectes desestimatoris.
Els efectes de les resolucions de concessió de subvencions produïdes per silenci administratiu, quan les sol·licituds 
es presentin fora del termini establert i/o ja no existeixi crèdit disponible en l’aplicació pressupostària corresponent 
a la convocatòria dels ajuts, són els següents:
Aquells actes administratius obtinguts per silenci, que comportin compromisos de despesa que ultrapassin els 
crèdits consignats i autoritzats per delegació als estats de despeses del pressupost de la corporació, seran nuls 
de ple dret, d’acord amb la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals.

6. REVOCACIÓ DELS AJUTS
Es podrà reintegrar l’ajut atorgat per les següents causes:
1) Per l’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases, la qual cosa comportarà l’obligació de la 

persona benefi ciària de reintegrar les quantitats percebudes.
2) Per motius d’oportunitat o de canvi de criteri per part de l’Ajuntament de Calafell, sempre per raons d’interès 

general, el que pot comportar el deure d’indemnitzar, si s’escau, els danys i perjudicis causats a les persones 
benefi ciàries.

7. REVISIÓ I MODIFICACIÓ DELS AJUTS
Els ajuts atorgats es podran revisar i, en el seu cas, modifi car en els següents casos:
1) Si la persona benefi ciària rep desprès de l’atorgament de l’ajut una subvenció o ajut per part de qualsevol altre 

organisme pel mateix concepte, en quantia superior al 50% del seu cost. En qualsevol cas, la suma dels ajuts 
atorgats no pot ser superior a la totalitat del cost del servei.

2) Si es produeix una alteració substancial de les condicions que han determinat la concessió de l’ajut, degudament 
justifi cada.

3) En el cas que l’import justifi cat sigui inferior al que correspongui a l’ajut atorgat, aquest es reajustarà de manera 
proporcional, i en aquest cas, si ja s’ha percebut l’import de l’ajut, s’haurà de reintegrar l’excés que correspongui.

8. PROTECCIÓ DE DADES
Amb la presentació de la sol·licitud de l’ajut a l’Ajuntament de Calafell, la part interessada dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que siguin necessàries 
per a la tramitació del corresponent expedient.
En qualsevol cas, es garanteix la total confi dencialitat en relació a les sol·licituds efectuades, així com de qualsevol 
de les dades personals i familiars facilitades, que seran utilitzades estrictament per a les fi nalitats per a les quals 
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han estat facilitades, de conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de 
dades personals y a la lliure circulació d’aquestes dades y pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
General de Protecció de Dades). 
També segons allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la 
Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal. També serà d’aplicació la Llei 32/2010, d’1 d’octubre de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

9. DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases resultaran d’aplicació les disposicions previstes als 
articles 36 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i el seu reglament; i els articles 
118 a135 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

El que es publica als efectes escaients i per a coneixement general.

El secretari, Alexandre Pallarès Cervilla
Calafell, 18 de desembre de 2018
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