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“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament (en endavant l’Ordenança),
que fou aprovada definitivament per acord de Ple de data 11 de febrer de 2016, i el
text definitiu de la qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el
dia 14 d’abril de 2016.
Vistes les bases específiques reguladores dels ajuts en espècie per al transport per a
persones de 65 anys d’edat o més, publicades al BOPB de data 7 de juny de 2018.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data 14 de febrer de
2019, va acordar inicialment l’aprovació de les bases específiques que regulen aquesta
convocatòria i atès que aquestes van ser publicades el dia 25 de febrer de 2019, sense
que s’hagin presentat al·legacions en el termini d’informació pública, motiu el qual les
bases han quedat aprovades definitivament i publicat al BOPB de data 17 d’abril de
2019 el seu text íntegre.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern Local.
Atès que les bases preveuen que en cada convocatòria que s’aprovi per la Junta de
Govern Local es concretarà quin és el termini de presentació de les sol·licituds.
Vist l’informe d’Intervenció número 75/2019 de data 29 d’abril de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la convocatòria ordinària per a la concessió d’ajuts en espècie per al
transport urbà i interurbà entre els municipis d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i
Sant Iscle de Vallalta, en règim de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual
és el següent:
“1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord de Ple de data 25 de febrer de 2019 van ser aprovades les Bases reguladores
per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través de la Regidoria de Serveis Socials,
d’ajuts en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà entre els municipis
d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta destinats a persones de 65
anys d’edat o més.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 17 d’abril de 2019.
2.- Quantia total màxima dels ajuts a atorgar i consignació pressupostària
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El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió dels ajuts
objecte de la present convocatòria serà de 2.921€ i anirà a càrrec de l’aplicació 520 231
48005.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
3.- Objecte, condicions i finalitat dels ajuts
1.- L'objecte dels ajuts de la present convocatòria és fer més accessible el transport
públic a la ciutadania, concretament als col·lectius més vulnerables com són les
persones de 65 o més anys d’edat.
2.- Els ajuts concedits a l’empara d’aquesta convocatòria consisteixen en l’entrega de
títols de transport T-Sènior de 10 viatges unipersonals.
3.- Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present
any, aquests ajuts hauran de promoure la mobilitat de persones majors de 65 anys
amb escassos recursos econòmics, fent més accessible i equitativa la mobilitat i l’ús del
transport públic.
4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el
de concurrència competitiva.
Els ajuts s’adjudicaran segons l’ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a esgotar el
crèdit disponible, sempre que es compleixin els requisits exigits en la convocatòria. En
cas que la sol·licitud presentada estigui incompleta, es tindrà en compte la data de
presentació dels documents que completen la sol·licitud als efectes d’establir l’ordre
per a l’adjudicació de l’ajut.
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin les
següents condicions:
• Acreditar 65 o més anys d’edat.
• Estar empadronat/da al municipi d’Arenys de Munt amb una antiguitat mínima
de sis mesos.
• La unitat familiar o de convivència de la qual forma part el beneficiari/ària ha
d’acreditar uns ingressos bruts anuals iguals o inferiors als indicats en la taula
que s’annexa en funció dels membres que la composen.
• Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, la
resta d’administracions i la Seguretat Social.
La unitat familiar haurà de considerar-se com a unitat econòmica en termes
d’ingressos.
Es considerarà unitat familiar o de convivència, als efectes d’aquestes bases, la
constituïda pel o la cònjuge, o si s’escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga
relació, els descendents així com els ascendents dels sol·licitants quan resideixin al
mateix domicili.

_____

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 3-5
CVE 2019018020

2. La renda disponible es calcularà sumant tots els ingressos de la unitat familiar, dels
quals es podran deduir, fins a un màxim de 500 euros mensuals, les despeses de
lloguer o la quota d’hipoteca de l’habitatge habitual en el terme municipal d’Arenys
de Munt.
3. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 9.
6. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels ajuts
objecte de la present convocatòria serà la Regidoria de Serveis Socials, el qual verificarà
el compliment per part del sol·licitant dels requisits exigits en la convocatòria així com
la disponibilitat de crèdit, i elaborarà la corresponent proposta de resolució sobre la
base de la documentació presentada.
La concessió o denegació de l’ajuda es realitzarà mitjançant acord de la Junta de
Govern Local, a proposta de l’òrgan instructor.
L’òrgan competent per la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà a partir de l’endemà de la data de
publicació de la present convocatòria al BOPB i fins a esgotar el crèdit disponible.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant el model normalitzat, que
estarà disponible a l’apartat de Subvencions del web de l’Ajuntament i a l’Oficina
d’Atenció a la Vila (OAV).
Les persones físiques poden presentar la sol·licitud, conjuntament amb la
documentació exigida al punt 9, per via telemàtica al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt o bé a l’Oficina d’Atenció a la Vila. També es podran
presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
8.- Termini de resolució i de notificació
El termini màxim per a la resolució serà d’un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Data 22-5-2019

Llindar ingressos bruts/any
1,5 * IRSC any convocatòria
2,3 * IRSC any convocatòria
2,6 * IRSC any convocatòria
3 * IRSC any convocatòria
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Composició unitat convivència
Un membre
Dos membres
Tres membres
Quatre membres o més

B

En el cas que un o més membres de la unitat familiar acrediti tenir un grau de
discapacitat superior al 33% s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la
següent taula:
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La resolució de l'atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les
persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa,
s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l’ajut.
9.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
a) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor, del sol·licitant i dels membres computables de la
unitat familiar. (*)
b) Acreditació de la composició de la unitat familiar. (*)
c) Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar:
Darrera declaració de la renda (*), o acreditació de la situació econòmica dels darrers
sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, acreditant alguna de les situacions
següents:
- En cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de
la seva quantia actualitzada.(*)
- En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat
equivalent dels últims 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud, on
constin els ingressos percebuts.
- En cas de treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals dels
models 130 o bé 131. No obstant, en cas d’estar exempt de presentar els
esmenats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l’alta d’autònoms en cas
d’autònom col·laborador, o bé mitjançant el model 303 en cas d’autònom
professional.
- En cas de persones en situació d’atur, les dades de la prestació per desocupació
a l’Institut Nacional de Treball (SEPE), on consti si es percep la prestació d’atur i
la seva quantia. (*)
- En cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat
acreditatiu actualitzat.
- Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti
fefaentment altres ingressos. Si s’escau, declaració responsable d’ingressos
econòmics dels últims 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud,
d’aquells membres de la unitat familiar que no els puguin acreditar d’altra
forma.
d) Certificat demostratiu de reconeixement de grau de la discapacitat, si és el cas.(*)
e) Els darrers tres rebuts de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi la
persona beneficiària, si és el cas.
(*) En aquests casos, es pot no aportar la documentació i signar una autorització per
tal que l’Ajuntament consulti les dades a altres administracions.
10.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

La secretària,
M Carmen Gómez Muñoz-Torrero
Arenys de Munt, a 13 de maig de 2019
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En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a
la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
12.- Criteris objectius d’atorgament i quantia individualitzada de l’ajut
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindrà en compte el
compliment dels requisits exigits.
L’import de l’ajut en espècie consistirà en l’entrega de 12 targetes T-Sènior de 10
viatges unipersonals.
13.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió dels ajuts, aquests seran notificats als interessats en un
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò
previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.”
Segon.- Informar que la tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu
aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de
participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que va aprovar
el Ple de l’Ajuntament en data 14/02/2018.
Tercer.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds començarà l’endemà
de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i fins a esgotar el crèdit disponible. Així mateix es donarà publicitat de la
convocatòria al web municipal i al tauler d’edictes.
Quart.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
2.921€, amb càrrec a l’aplicació 520 231 48005 del pressupost de l’exercici 2019.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Socials i la Intervenció Municipal
als efectes oportuns.”

