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Dimecres, 11 de desembre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal d'Osona

ANUNCI d'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per als serveis de transport adaptat  
que organitzen els ajuntaments i entitats d'iniciativa social

La Comissió Permanent del Ple, en la sessió del dia 13 de novembre de 2013, va aprovar les bases reguladores per a la  
concessió de subvencions a ajuntaments i  entitats d'iniciativa social  que organitzen un servei  de transport  adaptat 
destinat a les persones discapacitades o amb dependència, amb problemes de mobilitat, a fi i efecte que puguin accedir 
als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració a l'entorn.

En compliment del que disposen els articles 124 i 125 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s'exposen al públic aquestes 
bases, a efectes de possibles al·legacions, pel termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació 
de l'edicte de l'extracte de les bases i la convocatòria que s'efectuarà al DOGC, sense perjudici de la publicació íntegra 
de les bases reguladores en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Així  mateix,  si  transcorregut  el  termini  assenyalat  no  es  presenten  al·legacions,  les  bases  quedaran  elevades  a 
definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions i s'obrirà un nou període per la convocatòria.

Simultàniament a la publicació de les bases, la Comissió Permanent del Ple en la sessió abans esmentada, també va 
acordar obrir convocatòria pública per a la concessió d'aquestes beques. El termini per a poder presentar les sol·licituds 
serà de vint dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i al tauler d'edictes 
de la Corporació.

Bases  reguladores  per  a  l'atorgament  de  subvencions  per  als  serveis  de  transport  adaptat  que  organitzen  els 
ajuntaments i entitats d'iniciativa social:

Primera.- Objecte

L'objecte  d'aquesta  línia  d'ajuts  és  facilitar  el  transport  a  les  persones  discapacitades  o  amb  dependència,  amb 
problemes de mobilitat, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d'atenció especialitzada, o aquells altres que 
permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.

Segona.- Destinataris

Els ajuntaments i  entitats  d'iniciativa social  legalment constituïdes amb domicili  a un dels municipis de la comarca 
d'Osona i que portin a terme el servei de transport adaptat per a persones disminuïdes amb problemes de mobilitat.

En el cas de les entitats d'iniciativa social han d'estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent i el  
servei ha d'estar adreçat a persones empadronades als municipis de la comarca d'Osona.

Tercera.- Sistema de subvenció

Serà pel sistema de concurrència competitiva.

Quarta.- Presentació de les sol·licituds i tramitació

Les sol·licituds seran formulades d'acord amb el model que lliurarà el Consell Comarcal d'Osona i es presentaran al 
registre general d'aquest, sense perjudici dels altres mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

En el cas de les entitats d'iniciativa social, la sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

- Fotocòpia dels estatuts vigents de l'entitat.
- Fotocòpia de la inscripció de l'entitat al registre corresponent.
- Fotocòpia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta la persona física respecte l'entitat.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
29

69
9



2

Dimecres, 11 de desembre de 2013

Si  l'entitat  s'ha presentat  en convocatòries anteriors,  haurà de presentar  una declaració  jurada que acrediti  que la 
documentació esmentada continua vigent i no ha estat modificada.

La signatura i presentació de la sol·licitud de subvenció impliquen el coneixement i acceptació de les bases que regulen 
el procediment, així com l'autorització al Consell Comarcal d'Osona per a comprovar, si s'escau, d'ofici si el beneficiari 
està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar a partir de l'endemà de publicació de  
l'anunci de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'incompliment  dels  requisits  o  del  termini  de  presentació  de  sol·licituds  establerts  en  aquestes  bases  suposa  la 
inadmissió de la sol·licitud. La manca de presentació de qualsevol dels documents esmentats, es requerirà la seva 
presentació en el termini màxim de deu dies hàbils. De no esmenar-se aquesta manca de documentació es resoldrà 
amb el desistiment de la sol·licitud presentada.

Cinquena.- Aplicació pressupostària

El Consell Comarcal d'Osona, cada exercici, disposarà del màxim que vingui fixat pel pressupost comarcal per atendre a 
les sol·licituds de subvenció formulades pels ajuntaments i les entitats d'iniciativa social per l'objecte indicat.

Sisena.- Quantia i criteris de valoració

L'import de les subvencions s'atorgarà tenint en compte els paràmetres següents:

- Les despeses produïdes pel transport individual o col·lectiu de les persones destinatàries de les ajudes durant un any 
natural,  excloent  sempre les despeses d'adquisició  de vehicles i  les  seves adaptacions,  amortitzacions i  despeses 
financeres.

- El nombre de viatges per dia del servei.

- Si el sol·licitant percep subvencions d'altres administracions o entitats per aquest concepte.

- Número de persones transportades amb problemes de mobilitat.

La quantitat de l'ajut es concedirà en relació al pressupost, les disponibilitats pressupostàries i els criteris fixats.

Setena.- Òrgans

La proposta d'atorgament de subvencions serà elaborada per una comissió designada pel President i formada per: el 
president  o  vicepresident  en qui  delegui,  un conseller  delegat de l'àrea que gestioni  el  programa,  un conseller  en 
representació dels grups polítics que no formin part del govern, el gerent i el responsable tècnic del servei i/o el cap de 
servei de l'àrea, que actuarà de secretari de la comissió.

L'òrgan competent per a la concessió o denegació de les subvencions, segons escaigui, és la Comissió Permanent del 
Ple del Consell.

Vuitena.- Publicitat de les subvencions concedides

El Consell Comarcal farà públiques les subvencions concedides mitjançant un anunci al tauler d'edictes pel termini d'un 
mes, a comptar a partir de la data d'inserció de l'anunci, i es publicarà un anunci al DOGC anunciant aquesta publicació. 
En l'anunci  al tauler d'edictes hi constarà el  nom de l'entitat o ajuntament beneficiari  i  la quantitat  de la subvenció 
concedida.

Novena.- Documentació justificativa

Els ajuntaments o entitats d'iniciativa social hauran de presentar al Consell Comarcal d'Osona els documents següents:

- Certificat signat pel secretari, amb el vist-i-plau de l'alcalde o del representant legal de l'entitat, amb indicació del cost 
total  del  servei  de  transport  adaptat,  excepte  despeses  d'adquisició  de  vehicles,  les  seves  adaptacions,  les 
amortitzacions i les despeses financeres, d'acord amb el model que facilitarà el Consell Comarcal. C
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- Factures originals o fotocòpies compulsades de l'import total del cost del servei de transport durant un any natural, a 
nom de l'ens local o de l'entitat sol·licitant.

- Llista de beneficiaris del transport amb el nom, cognoms, adreça i quantitat total del cost, aportació usuari, signada per 
cada una de les persones beneficiaries, d'acord amb el model que facilitarà el Consell Comarcal.

El termini per a presentar la documentació justificativa és d'un mes a comptar a partir de la data de notificació de l'acord  
de concessió de subvenció.

Desena.- Pagament

L'abonament de les subvencions es farà una vegada el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya hagi fet efectiu l'import que s'assigna pel concepte de transport adaptat per l'exercici corresponent.

Onzena.- Revocació de les subvencions

Les subvencions seran revocades si es produeix algun dels supòsits següents:

- Quan expiri el termini de justificació de les despeses sense que l'entitat beneficiaria les hagi justificat degudament. No 
obstant això, per causes de força major, que hauran d'ésser degudament motivades, es podrà prorrogar el termini de 
justificació.

- En el supòsit de falsejar les dades sol·licitades per a la correcta gestió d'aquesta convocatòria.

- En el cas que l'obtenció altres subvencions o ajuts públics superi el cost total del servei de transport.

Dotzena.- Altres obligacions de les entitats o ajuntaments beneficiaris

L'atorgament d'aquestes subvencions no genera cap tipus de responsabilitat al Consell Comarcal d'Osona, en tant que 
la seva organització correspon a l'ajuntament o bé a l'entitat. Així mateix, les subvencions que es puguin concedir estan 
sotmeses  a  la  limitació  pressupostària  i  no  generaran  cap  dret  de  continuïtat  en  l'assignació  de  finançament  als 
destinataris per a exercicis successius.

Tretzena.- Règim jurídic

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d'aplicació l'Ordenança general de subvencions del Consell 
Comarcal  d'Osona;  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del 
procediment administratiu comú; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el reglament que la 
desenvolupa.

Catorzena.- Vigència

Aquestes bases entraran en vigor el mateix dia de la seva publicació i romandran en vigor fins que s'aprovi la seva  
modificació o derogació.

Vic, 26 de novembre de 2013
El president, Joan Roca Tió

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