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ANNEX. CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A COL·LABORAR EN EL
TRANSPORT ADAPTAT A LA CIUTAT DE GIRONA PER A L’ANY 2018.
Primer. Objecte de la convocatòria
D’acord amb les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Girona, de 25 de maig de 2018, i publicades al Butlletí Oficial de la
Província núm. 111, de 8 de juny de 2018, l’objecte de la convocatòria és l’atorgament
de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a col·laborar en el
transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb
problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu
accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir
o afavorir la seva integració en l’entorn per a l’any 2018.

Segon. Entitats beneficiàries i requisits
Poden acollir-se a les subvencions d’aquesta convocatòria, les entitats previstes a la
base 4 de les bases específiques i que reuneixin els requisits establerts a la base 5.
Tercer. Crèdit pressupostari assignat i quantia total màxima que s’hi destina
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a l’assignació
pressupostària 2018 142 23130 48001 Subvencions Transport Adaptat del Pressupost
Municipal Exercici 2018 i s’hi destina fins a un màxim de quaranta-cinc mil cinc-cents
noranta-un euros amb dos cèntims (45.591,02 €).
Quart. Sol·licituds i termini de presentació
Un cop publicada la convocatòria, les entitats interessades hauran de presentar la
sol·licitud, en model normalitzat, i la documentació que s’indica a la base 9 de les
bases específiques, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, segons l’establert
a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/tramits/_descarrega_ca/1419_ca.pdf
A la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar la següent documentació:
1. Fotocòpia del NIF de l’entitat, en cas que es presenti la sol·licitud per primera
vegada.
2. Fotocòpia del NIF de la persona que signa la sol·licitud.

3. Acreditació conforme l’entitat està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i
Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, en cas que es presenti la
sol·licitud per primera vegada.
4. Fotocòpia dels estatuts, en cas que es presenti la sol·licitud per primera
vegada.
5. Memòria dels serveis realitzats l’any anterior, en cas que es presenti la
sol·licitud per primera vegada.
6. Relació de rutes del servei de transport adaptat previstes per a l’any 2018, en
els termes que figuren en el document annex 1 d’aquestes bases.
7. Previsió del cost total del servei de transport adaptat per a l’any 2018, en els
termes que figuren en el document annex 2 d’aquestes bases.
8. Relació mensual de persones usuàries del servei de transport adaptat per a
l’any 2018, en els termes que figuren en el document annex 3 d’aquestes
bases, des de gener de 2018 i fins el mes anterior al de la data de presentació
de la sol·licitud de la subvenció.
9. Relació de persones usuàries del servei de transport adaptat per a l’any 2018,
en els termes que figuren en el document annex 4 d’aquestes bases. És
imprescindible senyalar si la persona te certificat de discapacitat, el
percentatge, i si te barem de mobilitat o d’acompanyant.
10. En el supòsit de no autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar les
dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions
públiques, les entitats interessades hauran de comunicar la seva oposició
expressa, i en tot cas presentar certificat emès per les administracions
corresponents: Agència Estatal d’Administració Tributària i Tresoreria General
de la Seguretat Social.
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària serà de 15
dies, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província.

Cinquè. Criteris per a la valoració de les sol·licituds
Els criteris objectius que es tindran en compte en la ponderació de les sol·licituds
seran:
-

Estructura i organització de l’entitat.
Que el servei de transport adaptat que es presti no pugui ser realitzat pel
transport públic.

Sisè. Termini de resolució i notificació
La Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada mitjançant Decret núm.
2018010751, de 4 de juny de 2018, i a proposta de la comissió qualificadora, resoldrà

la concessió de les subvencions com a màxim en el termini d’un mes des del termini
de presentació de sol·licituds, i serà notificada individualment.

Setè. Justificació
El termini de justificació finalitzarà el dia 15 de gener de 2019, d’acord amb el punt 16
de les bases específiques.
Vuitè. Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà
interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de
reposició davant la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Novè. Publicitat
De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, publicada al BOE núm. 229, de 15 de desembre
de 2015, la Intervenció municipal subministrarà a la Base de Dades Nacional de
Subvencions la convocatòria específica d’aquestes bases així com el seu extracte per
a la seva publicació en el BOP de Girona.
Aquesta convocatòria es publicarà en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Girona i
al web de l’Ajuntament de Girona.
Disposició addicional
En tot allò no previst a les bases i en aquesta convocatòria, serà d’aplicació l’establert
a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes
autònoms i ens que en depenen, publicada per edicte de data 26 de novembre de
2015, i a la resta de normativa aplicable.

