AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

La Junta de Govern Local en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 25 de gener de
2021 acordà l’aprovació de la convocatòria de concessió d’ajuts individuals al servei de
transport adaptat per a persones amb discapacitat, dependència i mobilitat reduïda, per a
l’any 2021, amb la següent part resolutiva:
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts individuals al servei de transport adaptat per a
persones amb discapacitat, dependència i mobilitat reduïda, per a l‘any 2021.
SEGON.- Aprovar la fase de la despesa (RC) núm. 920210000061 per import total de
4.000 euros.
TERCER.- Publicar aquest acord a la web de l’Ajuntament de Calafell.
QUART.- Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la província de Tarragona.
CINQUÈ.- Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i als Departaments de la
corporació afectat.”
El que es publica als efectes escaients i per a coneixement general

El secretari,

CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS AL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, DEPENDÈNCIA I MOBILITAT REDUÏDA,
PER A L‘ ANY 2021.

Per acord del Ple Municipal de data 5 de novembre de 2018, van ser aprovades les Bases
de Concessió d’Ajuts Individuals per al Servei de Transport Adaptat per a persones del
Nucli de Calafell amb Discapacitat i amb Dependència, que no puguin fer ús del Transport
Ordinari i que presentin dificultats de Mobilitat Reduïda i/o Necessitats d’Acompanyament,
per tal de facilitar el seu accés als Serveis Socials especialitzats d’atenció diürna del
territori. Que van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província en data 24 de
desembre de 2018.
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1. INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I BUTLLETÍ OFICIAL ON
S’HAN PUBLICAT

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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b2b0a333ba1d4c8db9a40df0b31ef60f001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació dels ajuts individuals per al servei de
transport adaptat per a persones amb discapacitat i amb dependència, per tal de facilitar
el seu accés als serveis socials especialitzats d’ atenció diürna del territori.
3. QUANTIA TOTAL DELS AJUTS I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import de la convocatòria: 4000€
Aplicació pressupostària: 300/2314-4800037 del Pressupost de l’ any 2021
4. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva. I estarà subjecte a disponibilitat pressupostària.
5. PERSONES BENEFICIÀRIES
Podran ser beneficiàries les persones físiques amb grau de dependència reconegut, que
presentin dificultats de mobilitat, necessitat d’ acompanyant o amb diagnòstic de
demència, empadronades al municipi de Calafell i que assisteixin a serveis socials
especialitzats
d’ atenció diürna, les quals no disposin de cap servei de transport o
ajut pel mateix concepte.
Queden excloses les persones usuàries de serveis residencials i els desplaçaments fora de la
comarca del Baix Penedès quan no existeixi un criteri professional que ho aconselli.
6. TERMINIS DE SOL·LICITUD
Les sol·licituds podran presentar-se al Servei d’Atenció al Ciutadà mitjançant instància
genèrica.

6.1. Termini ordinari
Es podran sol·licitar els ajuts econòmics des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al 31 d’octubre de 2021. En cas de
noves altes al serveis es disposarà d’un termini d’un mes a comptar des de l’ inici de l’ús
del servei per a sol·licitar l’ajut.

 Fotocòpia del DNI / NIE / de la persona sol·licitant i/o representant legal.
 Volant d’empadronament.
 Certificat de disminució que especifiqui el grau de discapacitat i de mobilitat, expedit
per la Generalitat de Catalunya i/o barem d’ acompanyament., i en el seu defecte,
fotocòpia de la sol·licitud registrada de reconeixement del grau de discapacitat i
informes o certificats amb diagnòstics mèdics.
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7. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
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 Certificat del servei social especialitzat d’ atenció diürna indicant la plaça i els dies
d’ assistència.
 Justificació de la distància del domicili al centre on assisteix.
 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 les consultes.
 Autorització a l’ Ajuntament de Calafell per realitzar el pagament de l’ ajut.
8. CRITERIS DE VALORACIÓ
 Estar empadronat al municipi de Calafell.
 Estar en possessió d’un certificat de disminució que especifiqui el grau de discapacitat i
de mobilitat, expedit per la Generalitat de Catalunya i/o barem d’ acompanyament, i
en el seu defecte, fotocòpia de la sol·licitud registrada de reconeixement del grau de
discapacitat i informes o certificats amb diagnòstics mèdics.
 Estar en possessió d’un certificat del servei social especialitzat d’ atenció diürna
indicant la plaça i els dies d’ assistència.
9. ATORGAMENT DE L’ AJUT
Les concessions o denegacions dels atorgaments dels ajuts s’ efectuaran en el termini
màxim d’ un mes, a partir de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
La manca de resolució dins d’ aquest termini produeix efectes desestimatoris.
10. REVOCACIÓ DEL AJUTS
 Per incompliment de les condicions establertes a les bases, la qual cosa comportarà
l’ obligació de reintegrar les quantitats percebudes.
 Per motius d’ oportunitat o canvi de criteri per part de l’ Ajuntament de Calafell, per
raons d’ interès general, el que pot comportar una indemnització si s’ escau.
11. REVISIÓ I MODIFICACIÓ DELS AJUTS
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 Si desprès de l’ atorgament de l’ ajut es rep una subvenció o ajut per part de qualsevol
altre organisme pel mateix concepte, en quantia superior al 50% del seu cost. La suma
dels ajuts atorgats no pot ser superior a la totalitat del cost del servei.
 Alteració substancial justificada de les condicions que han determinat la concessió.
 En el cas de que l’ import justificat sigui inferior al que correspongui a l’ ajut atorgat.
12. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ
L’òrgan competent per a la instrucció i la proposta de concessió dels ajuts serà la Tinent
d’Alcalde de Qualitat de Vida i Promoció econòmica.

Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de
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Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el seu
compliment els atorgaments seran degudament informats a Base de Dades Nacional de
Subvencions tot i quedar exempts del règim de publicació previst a la LGS en aplicació de
la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l'honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge, i queden sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del
seu atorgament.
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AYUNTAMIENTO DE CALAFELL
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

La Junta de Gobierno Local en sesión de carácter ordinaria celebrada el día 25 de enero de
2021 acordó la aprobación de la convocatoria de concesión de ayudas individuales al
servicio de transporte adaptado para personas con discapacidad, dependencia y movilidad
reducida, para el año 2021, con la siguiente parte resolutiva:
"PRIMERO.- Aprobar la convocatoria de ayudas individuales al servicio de transporte
adaptado para personas con discapacidad, dependencia y movilidad reducida, para el año
2021.
SEGUNDO.- Aprobar la fase del gasto (RC) núm. 920210000061 por importe de 4.000
euros.
TERCERO.- Publicar este acuerdo en la web del Ayuntamiento de Calafell.
CUARTO.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia de Tarragona.
QUINTO.- Notificar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y los Departamentos de
la corporación afectados. "

Lo que se publica a los efectos oportunos y para conocimiento general

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS INDIVIDUALES AL SERVICIO DE
TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA Y
MOVILIDAD REDUCIDA, PARA EL AÑO 2021.
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El secretario,
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1. INDICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y BOLETÍN OFICIAL
DONDE SE HAN PUBLICADO
Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 5 de noviembre de 2018, fueron aprobadas las
Bases de Concesión de Ayudas Individuales para el Servicio de Transporte Adaptado para
personas del núcleo de Calafell con Discapacidad y con Dependencia, que no puedan
hacer uso del transporte ordinario y que presenten dificultades de Movilidad Reducida y/o
Necesidades de Acompañamiento, para facilitar su acceso a los Servicios Sociales
especializados de atención diurna del territorio que fueron objeto de publicación al Boletín
Oficial de la Provincia en fecha 24 de diciembre de 2018.
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de esta convocatoria es la regulación de las ayudas individuales para el servicio
de transporte adaptado para personas con discapacidad y con dependencia, para facilitar
su acceso a los servicios sociales especializados de atención diurna del territorio.
3. CUANTÍA TOTAL DE LAS AYUDAS Y CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Importe de la convocatoria: 4.000€
Aplicación presupuestaria: 300/2314/4800037 del Presupuesto del año 2021.
4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria será el de
concurrencia competitiva y estará sujeto a disponibilidad presupuestaria.
5. PERSONAS BENEFICIARIAS
Podrán ser beneficiarias las personas físicas con grado de dependencia reconocido, que
presenten dificultades de movilidad, necesidad de acompañante o con diagnóstico de
demencia, empadronadas en el municipio de Calafell y que asistan a servicios sociales
especializados de atención diurna, las cuales no dispongan de ningún servicio de
transporte o ayuda por el mismo concepto.
Quedan excluidas las personas usuarias de servicios residenciales y los desplazamientos
fuera de la comarca del Baix Penedès cuando no exista un criterio profesional que lo
aconseje.

Las solicitudes podrán presentarse en el Servicio de Atención al Ciudadano mediante
instancia genérica.
6.1. Plazo ordinario
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6. PLAZOS DE SOLICITUD
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Se podrá solicitar la ayuda económica desde la aprobación definitiva de la convocatoria
hasta el 30 de noviembre de 2021. En caso de nuevas altas al servicio se dispondrá de un
plazo de un mes a contar desde el inicio del uso del servicio para solicitar la ayuda.
7. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
 Fotocopia del DNI / NIE / de la persona solicitante y/o representante legal.
 Volante de empadronamiento.
 Certificado de disminución que especifique el grado de discapacidad y de movilidad,
expedido por la Generalitat de Cataluña y/o baremo de acompañamiento, y en su
defecto, fotocopia de la solicitud registrada de reconocimiento del grado de
discapacidad e informes o certificados con diagnósticos médicos.
 Certificado del servicio social especializado de atención diurna indicando la plaza y los
días de asistencia.
 Justificación de la distancia del domicilio al centro donde asiste.
 Documento acreditativo de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social o autorización al Ayuntamiento de Calafell para hacer las
consultas.
 Autorización al Ayuntamiento de Calafell para realizar el pago de la ayuda.
8. CRITERIOS DE VALORACIÓN
 Estar empadronado en el municipio de Calafell.
 Estar en posesión de un certificado de disminución que especifique el grado de
discapacidad y de movilidad, expedido por la Generalitat de Cataluña y/o baremo de
acompañamiento, y en su defecto, fotocopia de la solicitud registrada de
reconocimiento del grado de discapacidad e informes o certificados con diagnósticos
médicos.
 Estar en posesión de un certificado del servicio social especializado de atención diurna
indicando la plaza y los días de asistencia.
9. OTORGAMIENTO DE LA AYUDA
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10. REVOCACIÓN DEL AYUDAS
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Las concesiones o denegaciones de los otorgamientos de las ayudas se efectuarán en el
plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
La carencia de resolución dentro de este plazo produce efectos desestimatorios.

11. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS AYUDAS

 Por incumplimiento de las condiciones establecidas en las bases, lo cual comportará la
obligación de reintegrar las cantidades percibidas.
 Por motivos de oportunidad o cambio de criterio por parte del Ayuntamiento de
Calafell, por razones de interés general, lo que puede comportar una indemnización si
se procede.
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 Si después del otorgamiento de la ayuda se recibe una subvención o ayuda por parte
de cualquier otro organismo por el mismo concepto, en cuantía superior al 50% de su
coste. La suma de las ayudas otorgadas no puede ser superior a la totalidad del coste
del servicio.
 Alteración sustancial justificada de las condiciones que han determinado la concesión.
 En el caso de que el importe justificado sea inferior al que corresponda a la ayuda
otorgada.
12. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN Y LA PROPUESTA DE CONCESIÓN
El órgano competente para la instrucción y la propuesta de concesión de las ayudas será la
Teniente de Alcalde del Área de Igualdad y Derechos Sociales.
13. RÉGIMEN JURÍDICO, PUBLICIDAD Y FISCALIDAD
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Las ayudas otorgadas mediante esta convocatoria restan sometidos a la Ley General de
Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, y a la normativa que la desarrolla y en su
cumplimiento los otorgamientos serán debidamente informados a base de Datos Nacional
de Subvenciones a pesar de quedar exentos del régimen de publicación previsto a
la LGS en aplicación de la LO 1/1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho del
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y quedan sometidas al
régimen fiscal vigente en el momento de su otorgamiento.
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