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Dijous, 20 d'abril de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

ANUNCI

D'acord amb el que estableix l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,  
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, es sotmeten a informació pública per un període de 20 dies a partir de 
l'endemà de la publicació d'aquest anunci al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les bases reguladores de la 
concessió de subvencions per a l'adquisició de targetes de transport, aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta en sessió de data 27 de març de 2017, si en el termini esmentat no es presenta cap al·legació, les bases 
esdevindran aprovades definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord:

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ DE LA TARGETA INTEGRADA DEL 
TRANSPORT PÚBLIC T-10.

Article 1.- Definició de l'objecte de subvenció.

L'objecte d'aquestes bases és el foment de la mobilitat de les persones grans i les persones amb discapacitat com a 
element  imprescindible  per  al  manteniment  de l'autonomia,  subvencionant  el  cost  de la targeta T-10 del  Transport 
Metropolità de Barcelona.

Article 2.- Requisits dels beneficiaris/àries. Forma i termini en el que s'han de presentar les sol·licituds.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquesta bonificació les persones físiques, que:

- Estiguin empadronades al municipi de Sant Julià de Vilatorta.

- Siguin majors de 65 anys o tinguin reconegut un grau de discapacitat superior al 33%.

-  Que no  estiguin afectades  per  cap de les prohibicions  contingudes  en  l'article  13 de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Article 3.- Procediment de concessió de la subvenció.

El procediment d'atorgament d'aquesta subvenció s'iniciarà amb la convocatòria. L'obtenció de la targeta es gestionarà 
per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

Les sol·licituds, en model normalitzat, s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament en el termini que especifiqui 
la  convocatòria.  S'hi  adjuntaran  fotocòpia  del  DNI  i  en  el  seu  cas  fotocòpia  del  certificat  de  Reconeixement  de 
discapacitat de l'Institut Català d'assistència i Serveis Socials (ICASS) on consti una disminució igual o superior al 33%.

L'Ajuntament una vegada comprovada la inscripció del/de la sol·licitant en el padró d'habitants del municipi, entregarà al/ 
a la beneficiari/ària de la subvenció una targeta T-10, per un import equivalent del 49,75% del cost de la targeta segons 
tarifes del Transport Metropolità de Barcelona, havent d'abonar la persona beneficiària a l'Ajuntament l'import restant del 
cost targeta, per obtenir-la.

Cada beneficiari/ària tindrà dret a un màxim de dues targetes mensuals, que equival a 10 de viatges d'anada i tornada.

Article 4.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

L'atorgament d'aquesta bonificació es farà si el sol·licitant compleix amb els requisits establerts en l'article 2 d'aquestes  
bases.

Article 5.- Quantia individualitzada de la subvenció.

La subvenció equival al 49,75% del cost de la targeta T-10 d'una zona, actualment a 4,95 EUR; es concedirà un màxim 
de dues targetes per persona al mes o sigui per un total de 9,90 EUR al mes per persona, import que s'haurà de 
preveure en la corresponent aplicació pressupostària de l'exercici corresponent.
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Article 6.- Obligacions dels/de les beneficiaris/àries.

Són  obligacions  de  les  persones  beneficiàries,  a  més  de  les  especificades  en  l'article  14  de  la  Llei  General  de 
Subvencions, les següents:

1. Portar sempre que viatgi la targeta T-10 i el document Nacional d'identitat original, per a possibles comprovacions 
durant, a l'inici o al final del trajecte.

2. Abstenir-se de facilitar a ningú les targetes facilitades per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, donat que es tracta 
d'un document personal i intransferible, per la qual cosa l'ús indegut de la mateix per altra persona serà sancionat i serà 
causa de baixa de la targeta.

3. Notificar a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta qualsevol canvi de la situació que va donar lloc a la concessió de les 
targetes.

4. Respectar la normativa reguladora del transport de viatgers, sense tenir cap tipus de privilegi respecte als altres 
usuaris.

5. Per tal d'obtenir la segona i posteriors targetes caldrà aportar l'anterior targeta usada, per tal de bescanviar-la per la 
nova.

Article 7.- Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualsevol Administració, ens públics o privats.

El/la  beneficiari/ària  de  la  subvenció  haurà  de  comunicar  a  l'ajuntament  l'obtenció  d'altres  subvencions,  ajudes, 
ingressos o recursos que financin l'activitat subvencionada. L'import  de la suma de subvencions, ajudes.. no podrà 
superar el cost de l'activitat subvencionada.

Article 8.- Causes de pèrdua de la concessió de beneficiari/ària de la subvenció.

Es donarà de baixa a les persones beneficiàries en els següent casos:

-  Quan  l'Ajuntament  comprovi  que  la  persona  beneficiària  no  compleix  les  condicions  establertes  per  obtenir  la 
subvenció.

-  Quan la  pròpia  persona beneficiària  comuniqui  a  l'Ajuntament  que  no  compleix  alguna de  les  condicions  per  a 
l'atorgament de la subvenció, com causar baixa en el padró d'habitants.

- Quan es produeixi la defunció de la persona beneficiària.

- Quan l'Ajuntament o l'empresa de transport descobreixi una utilització fraudulenta de la targeta, com la utilització per 
terceres persones d'aquesta targeta, o la targeta no sigui utilitzada per la finalitat que es dona.

En tots aquests casos la sanció serà de pèrdua total de la possibilitat d'obtenir una nova subvenció per aquest concepte 
per un període d'1 any.

Article 9.- Revocació.

L'Ajuntament pot revocar la subvenció atorgada per raó d'incompliment de qualsevol de les obligacions que corresponen 
a la persona beneficiària, d'acord amb la legislació general, aquestes bases o la convocatòria. L'acte de revocació ha 
d'anar precedit d'un tràmit d'audiència de 10 dies hàbils.

Article 10.- Renúncia.

Tota persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la bonificació atorgada, mitjançant un escrit presentat el 
registre general de l'Ajuntament.

Article 11.- Reintegrament.

A  conseqüència  de  la  revocació  o  renúncia  de  la  subvenció,  el/la  beneficiari/ària  haurà  de  retornar  la  targeta  de 
transport de l'Ajuntament sense dret a que li sigui retornat l'import que va abonar per a la seva adquisició.
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Article 12.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de Subvencions, i en el 
títol IV del Reglament de la Llei General de Subvencions.

Article 13.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, i la 
llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i demés legislació 
concordant.

Sant Julià de Vilatorta, 6 d'abril de 2017
L'alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall

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