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BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE
TRANSPORT DE DISCAPACITATS DE CAIRE MUNICIPAL
JUSTIFICACIÓ
Dins el compromís de l’Ajuntament de Montornès de col·laborar
econòmicament amb el col·lectiu de discapacitats del municipi que han de
continuar la seva etapa laboral a fora del municipi en tallers ocupacionals.
Des de l’any 2012 , amb l’aprovació des del Consell Comarcal del Vallès
Oriental de l’ordenança reguladora del Reglament del servei de transport
adaptat publicat al BOPB el 31 de juliol de 2012 i modificat posteriorment al
BOPB del 17 de febrer de 2014; l’Ajuntament de Montornès ha col·laborat amb
les famílies del nostre municipi amb les quotes determinades per el DTASiF de
la Generalitat segons el barem de mobilitat dels diferents beneficiaris.
L’article 16 d’aquest Reglament, estableix que el Consell Comarcal per mitjà de
l’Administració de la Generalitat finança una part del servei de transport adaptat
en virtut dels contractes programa, conforme amb el que s’estableix a la Llei
12/2007, de serveis socials. Així mateix, si s’escau, part o la totalitat del servei
serà finançat pels obligats al pagament d’acord amb el que s’estableixi a les
ordenances reguladores del preu públic
NORMATIVA APLICABLE
Les bases d’ajuts socials individuals de transport de discapacitats s’emmarquen
en la competència bàsica municipal establerta a la llei de Bases de Règim
Local, article 25.2.e), d’atenció immediata a persones en situació de risc o
exclusió social. Així mateix, també es deriva de la normativa europea, estatal i
autonòmica en matèria de prestacions econòmiques i de forma particular la Llei
13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic i la Llei
12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials.
La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, en el seu
preàmbul estableix que té com a finalitat determinar el règim jurídic propi de les
prestacions determinades i regles bàsiques per exercir drets de concurrència
per a les prestacions que s’estableixen amb límits pressupostaris. La secció
tercera del capítol 4 d’aquesta llei regula les prestacions econòmiques social,
en què s’ha tingut en compte el principi d’autonomia local. Així, aquesta llei fixa
que la creació d’aquestes prestacions correspon als ens locals, encara que la
llei en determina només els tres bàsics, com la finalitat, els beneficiaris i la
valoració de les situacions d’urgència.
La llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials, en el seu article 17 estableix
com una de les funcions dels serveis socials bàsics la gestió de prestacions
d’urgència social i la gestió de la tramitació de les prestacions econòmiques
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d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. Així mateix a
l’article 22, es defineixen com a prestacions econòmiques les aportacions
dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de
necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos
econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los o
rebre’ls d’altres fronts. Segons el mateix article, les prestacions econòmiques
es poden atorgar en caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o
d’urgència social.
Altra normativa bàsica en matèria de polítiques socials que també ha estat
tinguda en compte per a la redacció de bases d’ajuts socials 2012 ha estat el
Decret 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials
2010-2011.
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar
l’actuació de l’administració territorial bàsica, les bases d’ajuts socials són
subsidiàries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
1.- Objecte de les bases
L’objecte d’aquestes Bases és ajudar a cobrir les despeses derivades del
servei de transport adaptat a aquells usuaris del servei, empadronats a
Montornès, que han tramitat i son usuaris del servei de transport adaptat del
Consell Comarcal del Vallès Oriental i que acreditin:
a)La resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa pel
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, o departament
que el substitueixi, on consti la superació o no del barem de mobilitat
reduïda, i/o
b)La resolució de reconeixement de la situació de dependència d’acord amb la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència.
En relació amb el finançament del servei, l’article 16 del Reglament del servei
de transport adaptat estableix que el Consell Comarcal per mitjà de
L’Administració de la Generalitat finança una part del servei de transport
adaptat en virtut dels contractes programa, conforme amb el que s’estableix a
la Llei 12/2007, de serveis socials. Així mateix, si s’escau, part o la totalitat del
servei serà finançat pels obligats al pagament d’acord amb el que s’estableixi a
les ordenances reguladores del preu públic.
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2.-Requisits que han de reunir els beneficiaris
Podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions a que es
refereixen aquestes bases les persones físiques, empadronades a Montornès
del Vallès, que tramitin la corresponent sol·licitud i siguin usuaris del servei de
transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental segons el procés
regulat a l’article 9 del Reglament que regula el servei.
3.- Sol·licituds
La sol·licitud de l’ajut econòmic que atorga l’Ajuntament de Montornès per a
cobrir les depeses del servei de transport adaptat, es realitzarà en el moment
puntual d’iniciar-se com a usuari del servei.
Les persones que gaudeixin de la prestació del servei en el període de
transport anterior al període de transport pel qual s’obre el període de
sol·licituds, no tenen l’obligació de sol·licitar novament l’ajut econòmic que
regula aquestes bases, sens perjudici de l’obligació de la comunicació dels
canvis que es produeixin en la seva situació personal i familiar que puguin
afectar al servei sol·licitat o rebut, entenent-se, per tant, prorrogada
automàticament la demanda de sol·licitud del servei.
4.- Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits
a. Resolució del Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació al servei de
transport adaptat.
b. Qualsevol altre documentació requerida pels tècnics del departament de
serveis socials.
c. Totes aquelles dades dels demandants que estiguin en possessió del propi
ajuntament, no caldrà que siguin lliurades pels mateixos.
5.- Criteris d’atorgament específics
a. Situació de Mobilitat
El servei de transport adaptat es subjecta a l’existència de disponibilitat
pressupostària. Per aquesta raó, s’estableixen com a criteris d’atorgament
específics i per aquest ordre, els següents:
1. La superació del barem de mobilitat reduïda en la resolució del grau de
disminució emesa pel Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, o departament que el substitueixi.
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2. El major grau de disminució segons la resolució emesa pel Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, o
departament que el substitueixi.
3. En els casos de dependència, el major grau en contraposició al menor.
6 .- Import màxim de les subvencions
L’import subvencionat per part de l’Ajuntament de Montornès del Vallès difereix
en funció dels diferents preus públics aprovats a l’ordenança reguladora del
preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat per part del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, segons la següent fórmula:
X = preu públic – 29,50 euros
On X representa l’import subvencionat per part de l’Ajuntament de Montornès.
7.- Òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió
Les sol·licituds presentades es valoraran a fi i efecte de determinar que
acompleixen amb els requisits generals que estableixen aquestes bases
d’acord amb els criteris d’atorgament específics establerts a l’article 5.
La baremació de les sol·licituds es realitzarà des de l’equip tècnic del
departament de Serveis Socials, amb una proposta favorable o desfavorable en
relació a la subvenció a concedir.
L’esmentada proposta de subvenció serà degudament elevada a la Regidora
de Serveis Socials, qui impulsarà l’expedient per tal que sigui resolt per l’òrgan
competent.
Arribats a aquest punt, el regidor delegat de l’Àrea d’Acció Social elevarà la
proposta de resolució a la Junta de Govern Local que és l’òrgan competent per
resoldre l’expedient.
L’expedient aprovat a la Junta de Govern es comunicarà als sol·licitants, a la
Intervenció i a la Tresoreria municipal.
8.- Terminis
a) De presentació:
Per als nous beneficiaris del servei de transport, la documentació, juntament
amb l’imprès de sol·licitud, s’ha de presentar al registre general d’entrada de
l’ajuntament, de dilluns a divendres i dins de l’horari d’atenció al públic en el
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moment de l’inici del servei i un cop resolta la sol·licitud de plaça per part del
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
En cas de què s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, es podrà
donar als sol·licitants un termini de 10 dies hàbils, per solucionar els defectes o
omissions o per ampliar la informació.
b) D’atorgament:
1. Nous beneficiari del servei
La resolució es dictarà i notificarà expressament, en el termini màxim de sis
mesos des de la presentació de les sol·licituds.
En cas que es produís el venciment del termini de resolució sense que se’ls
hagués notificat res, es legitima als interessats per entendre desestimades les
seves sol·licituds per silenci administratiu.
2. Beneficiaris anteriors del servei
L’ajut es renovarà automàticament un cop rebuda la notificació, per part del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb la relació de beneficiaris del servei
de transport adaptat del nostre municipi. L’Ajuntament farà arribar a les famílies
beneficiàries, des del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Montornès, una carta informativa indicant la pròrroga automàtica de la
subvenció atorgada per part de l’Ajuntament de Montornès en relació al servei
de transport adaptat.
S’entendrà acceptada aquesta pròrroga, si en el termini de 10 dies hàbils els
beneficiaris no notifiquen el contrari als Serveis Socials de l’Ajuntament de
Montornès.
9.- Forma de pagament
El pagament dels ajuts s'efectuarà directament al Consell Comarcal del Vallès
Oriental, prèvia presentació de la factura mensual amb la relació dels usuaris
del servei de transport adaptat empadronats a Montornès del Vallès.
10.- Aplicació pressupostària
La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec a les
partides corresponents al Pressupost municipal vigent. Concretament, de les
partides destinades a transport adaptat de discapacitats CCVO creades per
l’Àrea d’Acció Social, i dins del departament de Serveis Socials.
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Aquestes aplicacions pressupostàries, i les vinculades, podran ser
incrementades per generació de crèdit com a conseqüència de les aportacions
o subvencions d’institucions supramunicipals o per crèdit transferit per la
incorporació de romanents alliberats.
11. Acceptació de la Subvenció
S’entén acceptada la subvenció atorgada mitjançant la presentació de la
sol·licitud degudament emplenada.
12. Publicitat de la Convocatòria
Una vegada aprovades les bases per la Junta de Govern Local es faran
públiques a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al tauler d’anuncis de
la Corporació.
13.- Vigència
Les bases específiques de la convocatòria d’ajuts de transport adaptat seran
vigents per a l’any natural i es renovaran automàticament , sempre i quan no
s’escaigui cap modificació.
14. Fiscalitat de les prestacions
Aquestes subvencions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les
aportacions dineràries segons l’article 8.3 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic i d’acord amb l’article 33.1 de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost de l’IRPF.
15. Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal objecte de tractament només s’utilitzaran per a
les finalitats compatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat
recollides. D’acord amb la Llei15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter persona, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa, els interessats tenen els drets
d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició en relació amb les seves
dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants
de les prestacions econòmiques d’urgència accepten el tractament de les seves
dades per part de l’Ajuntament de Montornès del Vallès de manera expressa.
15.- Altres
El departament de Serveis Socials comprovarà l'aprofitament del servei. El
beneficiari facilitarà l' accés a la informació necessària a aquest efecte, en el
cas que es requereixi.
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Disposició final primera
En tot allò no contemplat en aquestes bases s’estarà al que disposi
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Montornès del Vallès,
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions i el seu reglament.
Montornès del Vallès, 11 d’octubre de 2017
La Cap de Serveis Socials,

Maribel Pinza García
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