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CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

La junta general del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, en règim delegat, de data 16/07/2018, va aprovar inicialment
les Bases Reguladores de les subvencions destinades al finançament dels serveis de transport adaptat als municipis de menys
de 50.000 habitants de la comarca del Gironès (aprovació que es va publicar al BOP de Girona número 144, de 26/07/2018 i
al tauler d’anuncis i a la pàgina web del consorci).
D’acord amb l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals, no es van presentar reclamacions durant el període d’exposició pública i, per tant, l’acord d’aprovació inicial
esdevé definitiu.
Es publica el text íntegre de les bases que han de regir l’atorgament de subvencions del Consorci de Benestar Social GironèsSalt destinades al finançament dels serveis de transport adaptat als municipis de menys de 50.000 habitants de la comarca
del Gironès
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. No obstant això, podeu exercitar qualsevol altre recurs que
estimeu procedent.
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT DESTINADES
AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT ALS MUNICIPIS DE MENYS DE 50.000 HABITANTS DE
LA COMARCA DE GIRONÈS
Exposició de motius
Des de l’any 2002, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya subscriu en els seus
protocols addicionals al conveni de cooperació entre ambdues administracions en matèria de serveis socials i benestar social,
la col·laboració i la cooperació en el finançament del Servei de Transport Adaptat.
El servei de transport adaptat es configura com un servei porta a porta que té com a finalitat facilitar el transport de les
persones disminuïdes, amb problemes de mobilitat i persones grans amb dependència, 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.
A la Comarca del Gironès es venen prestant aquests serveis per part d’institucions públiques i privades de la Comarca del
Gironès, per tant, el que es pretén amb aquestes bases és el finançament d’aquelles entitats i persones que diàriament realitzen
aquesta tasca i, a més, en la mesura que es puguin cobrir serveis que actualment no es presten.
Aquestes bases han de servir per tenir un coneixement de la situació del transport adaptat a la Comarca del Gironès que
permeti aprofitar al màxim els recursos disponibles i col·laborar amb altres entitats públiques i amb municipis de més de
50.000 habitants, els quals organitzen els seus serveis de transport adaptat.
1. Objecte
És objecte d’aquestes bases regular les subvencions del transport de les persones disminuïdes i persones grans amb problemes
de mobilitat i/o amb necessitat d’acompanyament, per tal que puguin accedir als serveis d’atenció especialitzada, o aquells
altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.
Les modalitats de subvenció són les següents:
- Transport adaptat individual utilitzant vehicle propi i/o adaptat quan no hi hagi una ruta de transport col·lectiu o no
es tingui plaça vacant ni cap altra opció de desplaçament. Individual Tipus A
- Transport adaptat individual especial: situació especial d’alt risc social, avalada per serveis socials bàsics, que
impossibiliti l’accés a la ruta de transport col·lectiu. Individual Tipus B
- Transport adaptat col·lectiu dels propis centre receptors dels usuaris. Col·lectiu Tipus A
- Transport adaptat col·lectiu realitzat per empreses externes als centres destinataris. Col·lectiu Tipus B
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2. Supòsits exclosos
Queden excloses les persones que es beneficiïn d’un servei de transport col.lectiu ja existent, i que el centre que presti aquest
transport concorri en la corresponent convocatòria sota la modalitat de sol·licitud col·lectiva.
Queden també exclosos de ser objecte de subvenció:
- L’accés a centres especials de treball (CET);
- L’accés als serveis sanitaris;
- L’accés a serveis sociosanitaris;
- L’accés a serveis de rehabilitació funcionals;
- L’accés a activitats culturals, de lleure i esportives;
- L’accés als serveis socials especialitzats de persones amb discapacitat i gent gran ubicats fóra de la comarca de Gironès,
sempre i quan s’hi assisteixi per voluntat pròpia i sense un criteri professional que ho aconselli;
- Les despeses d’adquisició de vehicles i les seves adaptacions, les amortitzacions de les mateixes i les despeses
financeres;
3. Naturalesa i procediment de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, i són revocables i reductibles en tot
moment per les causes previstes en la legislació vigent, en les Bases Generals de Subvencions del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt o en aquestes bases. Les subvencions atorgades tindran caràcter finalista i no generaran cap dret a l’obtenció
d’altres subvencions en anys posteriors ni es podran al·legar com a precedent.
El procediment de concessió és el de convocatòria pública i concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les
sol·licituds que es presentin i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
4. Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses produïdes pel transport individual o col·lectiu dels beneficiaris, d’acord amb la base núm.
3, des de l’1 d’octubre de l’exercici anterior fins el 30 de setembre de l’any en curs.
Destinacions subvencionables:
- Servei de centre de dia per a gent gran, amb caràcter temporal o permanent;
- Servei de centre de dia d’atenció especialitzada, amb caràcter temporal o permanent, per a persones amb discapacitat;
- Serveis de centre 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;
- Servei pre-laboral;
5. Beneficiaris/destinataris
Podran optar a l’obtenció d’aquests ajuts:
A. Les persones físiques majors de 18 anys amb discapacitat, o persones grans amb dependència, que no poden fer ús
del transport ordinari (transport públic), que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o amb necessitat
d’acompanyament, que estiguin empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, i
que tinguin plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública, segons la Cartera de Serveis socials del
Departament de Benestar Social i Família.
B. Els centres de dia per a gent gran i centres especialitzats per a persones amb discapacitat, que s’encarreguin d’organitzar
aquest servei mitjançant transport col.lectiu de les persones físiques empadronades en municipis de la Comarca del
Gironès de menys de 50.000 habitants, sempre que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
C. Empreses de transport adaptat que s’encarreguin d’organitzar el servei de transport col.lectiu de les persones físiques
empadronades en municipis de la Comarca del Gironès de menys de 50.000 habitants, als centres de dia per a gent gran i
centres especialitzats per a persones amb discapacitat.
Es prioritzaran les persones que tinguin el certificat de discapacitat i mobilitat reduïda.
No podran obtenir la condició de beneficiari les persones sol.licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
6. Determinació de l’import de les subvencions
- Les subvencions es concediran per l’import parcial en relació amb els pressupostos i les prioritats establertes en aquestes
bases, tenint en compte, les disponibilitats econòmiques d’aquesta línia d’ajuts. A la convocatòria es determinarà l’import
total a repartir per a cada tipologia d’ajut, i es podrà establir, que en cas de que hi hagués un sobrant de crèdit pressupostari
en una tipologia es pugui incrementar l’altra.
- En cas de concurrència d’aquestes subvencions amb altres procedents d’altres institucions, la suma dels imports per a
una mateixa sol·licitud no pot ser superior al pressupost previst d’aquesta. Les subvencions rebudes per part d’altres
institucions són de declaració obligatòria d’acord amb els models annexos.
- L’abonament de l’ esmentat ajut s’efectuarà a través de transferència bancària, un cop s’hagi justificat.
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- La quantia màxima de l’ajut de transport individual serà de 0,19 euros el quilòmetre amb un topall màxim de 2.500,00€; la
quantia màxima de l’ajut de transport col·lectiu serà de 14.000,00€.
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7. Criteris de valoració
Els criteris de valoració i la ponderació corresponent per a cada modalitat de subvenció són els següents:
7.1.Per les sol·licituds d’ajut-modalitat individual es valorarà :
Ingressos econòmics de la persona sol·licitant
Menys de 7.967,73 € (IRSC 2017)
7.968,73 € -10.358,04 €
10.359,05 €-13.466,75 €
13.467,76 €-17.506,77 €
Més de 17.506,77 €

punts
100
60
40
20
0

Percep altres ajuts pel mateix concepte
No
Sí

punts
10
0

7.2.- Per les sol.licituds d’ajut-modalitat col.lectives es valorarà:
-Número total de persones transportades que compleixin amb els requisits contemplats a la base tercera grup A (certificat de
discapacitat i mobilitat reduïda o necessitat d’acompanyament)
Núm. persones
1-5
6-10
11-20
21-40
Més de 40

punts
30
60
80
90
100

Núm. total de rutes
1-3
4-6
Més de 6

punts
50
60
80

Núm. total de qm
1-12
13-26
27-104
Més de 104

punts
50
60
85
100

8. Sol·licituds i terminis de presentació
Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d’estar signades pel representant legal de
l’entitat o associació, si s’escau.
Només es podrà presentar una única sol·licitud per projecte o activitat dins de cada anualitat. En cas que es rebi més d’una
sol·licitud d’un mateix projecte o activitat, únicament es considerarà la primera que consti inscrita en el Registre General del
CBS. En cas que s’aprovi més d’una convocatòria dins la mateixa anualitat, els projectes o activitats desestimats anteriorment
s’hi podran tornar a presentar, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria corresponent.
Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web del CBS (www.cbs.cat) i que consta com a
ANNEX 1 d’aquestes bases, i es poden presentar per qualsevol mitjà que preveu l’ordenament jurídic vigent.
A la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar:
Per sol·licitud d’ajut per Transport Adaptat - Modalitat Individual Tipus A i Tipus B
• Fotocòpia compulsada del DNI de la persona beneficiària i/o representant legal
• Certificat de disminució que especifiqui grau de disminució i de mobilitat
• Barem de mobilitat (si se’n disposa)
• Certificat de la Generalitat de Catalunya conforme disposa de plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la
xarxa pública, segons la Cartera de Serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
• Certificat d’empadronament
• Certificat de convivència
• Autorització signada per l’obtenció de dades de caràcter personal perquè el Consorci pugui consultar informació
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econòmica dels ingressos de la persona sol.licitant.
• Declaració jurada sobre l’assistència al centre (model normalitzat 1.1.)
• Fitxa de creditor, segons model del Consorci, degudament omplerta i segellada per l’entitat bancària corresponent
A més a més, per sol·licitud d’ajut per Transport Adaptat - Modalitat Individual Tipus B
• Informe social emès per serveis socials d’atenció primària
Per sol·licitud d’ajut per Transport Adaptat - Modalitat Col·lectiva Tipus A i Tipus B
• Fotocòpia compulsada del DNI del representant legal de l’entitat.
• Fotocòpia compulsada dels estatuts de l’entitat.
• Certificat de l’acta de nomenament del representant legal de l’entitat.
• Certificat d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
• Fitxa de creditor, segons model del Consorci, degudament omplerta i segellada per l’entitat bancària corresponent.
• Còpies dels DNI de les persones transportades.
• Si els usuaris de la ruta no paguen una quota, certificat del director/secretari del centre/empresa conforme aquests
no paguen una quota en concepte del transport pel qual el centre està demanant el present ajut.
• Declaració jurada sobre el llistat de persones transportades (model normalitzat 1.2), un full per ruta.
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció del procediment per a la concessió de les subvencions correspon a la Direcció del CBS.
La dotació pressupostària establerta en la convocatòria és la que concreta i condiciona, en funció de les sol·licituds presentades,
l’import de la subvenció que es concedeix per a cadascuna de les peticions.
Es constitueix una comissió qualificadora per examinar i valorar les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris fixats en
el punt 7.
La Comissió Qualificadora estarà integrada pels membres següents:
President: El president del CBS o persona en qui delegui
Vocals:
La directora del CBS
La Directora d’Atenció Primària de CBS
La Directora de Serveis del CBS
Treballador social del CBS
Interventora:
La del consorci o personal en qui delegui
Secretari:
El del consorci o personal en qui delegui
Secretari de la Comissió:
Un empleat del consorci designat per la Presidència
La Comissió Qualificadora s’haurà de reunir, un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds que s’estableixi a la
convocatòria, i formularà una proposta de resolució de concessió de subvencions sobre les sol·licituds presentades.
A la proposta de resolució hi ha de constar la llista de beneficiaris proposats, ordenats d’acord amb la puntuació obtinguda,
la quantia de la subvenció, el percentatge de finançament en relació amb el pressupost de l’acció i l’import de la despesa a
justificar. També hi ha de constar la relació dels sol·licitants exclosos, i s’hi ha d’indicar la causa o les causes de l’exclusió, entre
les quals podrà figurar la manca de consignació pressupostària per atendre totes les sol·licituds puntuades; s’hi indicarà la
puntuació mínima necessària.
En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta, la Comissió Qualificadora podrà demanar
informació addicional o concretar entrevistes amb algun dels sol·licitants, i recórrer a l’assessorament d’altres persones o
institucions sobre l’abast dels projectes o les actuacions.
En la formulació de la proposta de resolució es podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total assignat en la convocatòria.
10. Resolució de les sol·licituds
La proposta de resolució, elaborada per la Comissió Qualificadora, serà sotmesa a la consideració del President del CBS, que
resoldrà definitivament, en diversos actes, si escau, sobre l’atorgament de les subvencions.
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris als quals s’hagi
desestimat la sol·licitud.
S’haurà d’emetre les resolucions corresponents en el termini màxim de sis mesos, a comptar des que finalitzi el període de
presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, s’entendrà que ha
estat desestimada per silenci administratiu.
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11. Acceptació
Perquè la subvenció sigui efectiva cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la subvenció i les condicions amb les quals
s’ha concedit. A aquest efecte, s’entendrà que l’acceptació es produeix de forma tàcita si ha transcorregut un mes des de la
notificació de la concessió sense que el beneficiari hagi manifestat expressament cap objecció.
La no-acceptació comporta la revocació de la subvenció.
12. Justificació
La tramitació del pagament de la subvenció s’iniciarà quan es presenti la documentació pertinent. A tal efecte s’estableix la
justificació per mòduls en la modalitat d’individual, segons el model adjunt i disponible al web del CBS (www.cbs.cat) i la
justificació mitjançant compte justificatiu en la modalitat de col.lectives. Aquesta documentació i doncs la justificació de la
subvenció s’haurà de realitzar abans del 30 de novembre de l’any en curs.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts superin la despesa establerta pel mòdul i justificada.
13. Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o incomplets, es requerirà a l’interessat que els
esmeni o completi.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa, aquesta no s’ha presentat, es requerirà al
beneficiari que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació,
amb l’advertiment que, si no ho fa, es procedirà a revocar la subvenció.
14. Pagament
Un cop acceptada la justificació de la subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, el CBS Efectuarà els pagaments totals o
parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que es presentin i d’acord amb el que s’estableix en
l’acord de concessió. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu
corresponent. El CBS podrà compensar aquests imports amb deutes vençuts i exigibles dels beneficiaris.
15. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda o ingrés, sempre que la suma
de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
16. Subcontractació
En el cas de subvencions per a transport adaptat col·lectiu es podrà subcontractar totalment o parcialment el desenvolupament
d’aspectes concrets dels que componen l’execució del projecte o activitat que se subvenciona, però les obligacions econòmiques
que se’n derivin hauran de ser a càrrec del beneficiari de la subvenció.
17. Modificació
Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. Tampoc
es preveu la reformulació de la sol.licitud de subvenció.
18. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Direcció del CBS tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides,
la Presidència del CBS serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords d’invalidesa, revocació o reintegrament.
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb
qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
del CBS.
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
20. Verificació i control
Els mòduls i comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquest CBS s’entendran com a documents
suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació que pugui efectuar el CBS, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
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21. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic del CBS en qualsevol acte, publicitat o difusió de les
actuacions que siguin objecte de subvenció, i incloure-hi el logotip oficial del CBS.
A tal efecte als beneficiaris de la subvenció se’ls entregarà per part del CBS un distintiu que hauran de portar un lloc visible
del vehicle quan realitzin desplaçaments subvencionats per aquesta convocatòria.
22. Altres obligacions dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les
subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que
determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Comunicar al CBS, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable
al beneficiari.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
23. Règim jurídic
Aquestes subvencions es convoquen i s’atorguen en règim de concurrència competitiva, a l’empara del que disposen els
articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 58 a 64 del reglament que la
desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, RGSS, de 21 de juliol; els articles 239 a 241 de la refosa de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003); els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya (ROAS) (Decret 179/1995), i les bases d’execució del pressupost del CBS vigent.
24. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en el CBS, i correspondrà a la Presidència d’aquesta
la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i execució d’aquestes, llevat de l’aprovació dels actes atribuïts
expressament a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
25. Vigència
Aquestes bases reguladores entraran en vigor l’endemà de ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació.
26. Protecció de dades
Les dades que facilita el sol·licitant s’incorporaran a un fitxer creat pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la
gestió i atorgament d’aquestes subvencions. Seran comunicades a l’Administració Tributària, als equips de serveis socials
de la comarca i a la Base de Dades Nacional de Subvencions. Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació,
oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se al CBS.
El CBS entén que les dades obtingudes respecte a les persones físiques guarden relació amb el dret a la intimitat personal i
familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions i sempre respecte a
les subvencions en la modalitat d’individuals, el CBS indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest dret i d’acord amb l’article
20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les dades dels beneficiaris no han de ser objecte de
publicació.
Disposició addicional
De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (BOE
15/12/15) es subministrarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) la informació següent:
a) El text de la convocatòria en llengua espanyola oficial de l’Estat,
b) El text de l’extracte de la convocatòria en llengua espanyola oficial de l’Estat,
c) Les dades estructurals de la convocatòria en la llengua espanyola oficial de l’Estat, entre les quals hi figurarà el butlletí
oficial en què s’ha de publicar l’edicte.
Girona, 14 de setembre de 2018
Jaume Busquets Arnau
President
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