BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A CENTRES
DE SERVEIS SOCIALS RECEPTORS DE PERSONES USUÀRIES DEL TRANSPORT ADAPTAT PER A SUFRAGAR, EN
PART, LES DESPESES QUE CAUSA
1a. Objecte.
L’objecte d’aquests bases és l’atorgament de subvencions a favor dels centres de serveis socials receptors d’usuaris del transport
adaptat que realitzen el pagament dels costos que suposa aquell transport, repercutint-lo als usuaris.
2a. Beneficiaris
2.1. Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció tots els centres de serveis socials receptors amb seu a la comarca del Ripollès.
2.2. Té la consideració de beneficiari de subvencions la persona física o jurídica, inclosos els ens de l’administració, que hagi d’exercir
l’activitat que en va fonamentar l’atorgament o que estigui en la situació que en legitimi la concessió.
2.3. Poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin
portar a terme els projectes, les activitats, els comportaments, o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
2.4. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat, s’ha de nomenar un representant o apoderat
únic de l’agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. En el cas
que els diferents membres de l’agrupació tinguin la condició de beneficiaris s’ha de fer constar expressament, tant en la sol·licitud
com en la resolució de concessió els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la
subvenció que ha d’aplicar cada un d’ells. No es pot dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de quatre anys comptats
des de la data de justificació de l’aplicació de la subvenció.

3a. Termini de l'activitat objecte de subvenció
Són objecte de la subvenció els costos de transport adaptat suportats durant l’exercici 2021.
4a. Documentació a presentar
Els interessats hauran de presentar una instància sol·licitud adreçada al president del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, adjuntant la documentació següent:
- Les despeses que el transport adaptat ha causat al centre durant l’exercici de 2021, fent constar el nombre d’usuaris.
- Certificació o declaració jurada del centre, acreditativa del preu del servei que es repercuteix a l'usuari i que, en cap cas,
pot superar el preu de 2 euros per viatge.
- Certificació o declaració jurada del centre sobre altres subvencions que percep pel mateix concepte de transport
adaptat.
- Declaració responsable de què el centre sol·licitant no està incurs en cap de les circumstàncies establertes en la base
cinquena que impedeixen adquirir la condició de beneficiari de subvencions.
- Declaració responsable de què el centre està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
- Relació de totes les persones usuàries del transport adaptat amb les dades que determini el CBSR
5a. Circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari d’aquesta subvenció
5.1. No poden obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones, les agrupacions o les entitats en les qualses doni
alguna de les circumstàncies següents:
a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions
o ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats
en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d’acord amb la llei concursal sense
que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol
contracte subscrit amb l’Administració.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació legal d’altres

persones jurídiques o agrupacions, estiguin incursos en algun dels supòsits d’incompatibilitat dels càrrecs públics
regulats per Llei.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en la forma i acreditament que es determini pel reglament que desenvolupi la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, de subvencions o els que determini les bases de la convocatòria, les bases d’execució del
pressupost o bé el decret de concessió.
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin
pel reglament que desenvolupi la Llei 38/2003, de subvencions.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons
la Llei 38/2003, de subvencions, o la Llei General Tributària.
i) Ésser deutor del Consorci de Benestar Social i les altres circumstàncies que determinin les bases d’execució del
pressupost de la corporació comarcal, les bases reguladores o la convocatòria mateixa de la subvenció.
5.2. No poden obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les
circumstàncies següents:
a) Quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels membres de les agrupacions previstes als apartats
2.3 i 2.4 de la segona base
b) Les associacions incurses en les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l’art. 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de
22 de març, reguladora del dret d’associació.
c) Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals s’hagi
suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hi hagin trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del
que disposa l’art. 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 d emarç, reguladora del dret d’associació, mentre no hi recaigui
resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.

5.3 Les prohibicions que contenen els paràgrafs b), d), e), f), g) i i) de l’apartat 5.1 i l’apartat 5.2 d’aquesta base s’aprecien de manera
automàtica i subsisteixen mentre hi concorrin les circumstàncies que, en cada cas, les determinin.
5.4. Les prohibicions que contenen els paràgrafs a) i h) de l’apartat 5.1 d’aquesta base s’aprecien de manera automàtica. L’abast
de la prohibició és el que determini la sentència o resolució ferma. Si hi manca, l’abast es fixa d’acord amb el procediment
determinat pel reglament que desenvolupi la Llei 38/2003 de subvencions, sense que pugui excedir de cinc anys en cas que la
prohibició no derivi de sentència ferma.
5.5 L’apreciació i l’abast de la prohibició que conté el paràgraf c) de l’apartat 5.1 d’aquesta base es determina d’acord amb el que estableix
l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
5.6 La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari
assenyalades als apartats 5.2 i 5.3 d’aquesta base, es pot fer mitjançant:
a) Declaració responsable de la persona, persones o representat de l’entitat que sol·liciti la subvenció de no estar incurs en
cap de les circumstàncies dels apartats 5.1 i 5.2 d’aquesta base que prohibeixen obtenir la condició de beneficiari de les
subvencions.
b) Mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, d’acord amb el que estableix la normativa
reglamentària que regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques o certificació
administrativa, segons els casos.

6a. Obligacions del beneficiari
Són obligacions del beneficiari:
a) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i complir l’objectiu, executar el projecte, exercir l’activitat o adoptar
el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar davant la presidència del Consorci de Benestar Social del Ripollès 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) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan concedent i aportar tota la informació que li sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Presidència del Consorci de Benestar Social del Ripollès l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos
o recursos que financin les activitats subvencionades, tan aviat com es conegui la concessió i, en tot cas, abans de la justificació

de l’aplicació donada als fons percebuts.
e) Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió que està al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i davant la Seguretat Social, en la forma que es determini pel reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003
o bé per les bases d’execució del pressupost del Consorci o aquestes pròpies bases reguladores o la convocatòria.
f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la
legislació sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i els registres específics que
siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats
de comprovació i control.
g) 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.
h) Adoptar les mesures de publicitat i difusió del caràcter públic del finançament que continguin les bases d’execució del
pressupost del Consorci, les bases reguladores de la convocatòria o la mateixa resolució de concessió.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos previstos en aquestes bases.
j) Facilitar les dades que el CBSR requereixi per a la tramitació de la subvenció
7a. Lloc i termini de presentació de la documentació
Les instàncies sol·licitud i la documentació es presentaran al Registre General d'Entrades del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, amb el termini fins el dia 15 de desembre de 2021.
8a. Criteris de valoració
8.1. Es tindran en compte les característiques següents que concorren en el centre receptor:
- Nombre d'usuaris del transport adaptat.
- Import que es repercuteix a l'usuari.
- Implantació a la comarca del centre receptor.
- Cost mig que suporta l’usuari en relació al cost total del servei.
8.2. Per la naturalesa de la subvenció objecte de convocatòria l’import a atorgar en cap cas pot ser d’una quantia tal que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts o ingressos i recursos lucratius, superi el cost de l’activitat
subvencionada.. No obstant això, la seva quantia, sola o amb concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos
lucratius, no podrà superar l’import total dels costos subvencionats.

9a. Atorgament de les subvencions
9.1. Avaluades les peticions pels serveis corresponents, les subvencions s'atorgaran per acord de la Junta General del Consorci si
l’import excedeix de 3.000 €, o bé per Resolució de Presidència en cas que l’import sigui inferior. Contra la resolució dictada
podrà presentar-se recurs de reposició davant de la Junta General en el termini d'un mes comptat des del'endemà de la notificació
d'aquella o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós en el termini de dos mesos, comptats també des de
l'endemà de la notificació de la resolució.
9.2. La resolució es comunicarà als interessats i s'anunciarà al tauler d'edictes del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
9.3. En el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació de la concessió de subvenció els beneficiaris presentaran al
Consorci un escrit d’acceptació de la subvenció concedida i acreditaran estar al corrent de la presentació deles declaracions tributàries
i de les cotitzacions a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels certificats corresponents.
10a. Justificació de la subvenció
10.1. Una vegada comunicada la resolució d’atorgament de les subvencions sol·licitades, els beneficiaris hauran de justificar- ne la
seva aplicació en el termini màxim que va fins a 16 d’abril de 2020. Si no és així, les subvencions atorgades es revocaran d’ofici
sense més tràmits.
10.2. Per a la seva justificació, els beneficiaris aportaran a la Intervenció del Consorci de Benestar Social del Ripollès les factures
originals i els rebuts o extractes bancaris que acreditin els pagaments realitzats pel concepte de transport adaptat.

11a. Pagament de la subvenció
11.1 El pagament de la subvenció atorgada es realitzarà en el termini màxim de dos mesos comptats des de l’endemà de la
presentació de la justificació d’acord amb aquestes bases.
11.2 El perceptor de qualsevol subvenció no pot ésser deutor de la hisenda del Consorci de Benestar Social del Ripollès ni de cap dels

seus organismes autònoms. Quan el beneficiari sigui deutor d'un deute vençut, liquidat i exigible, el president del Consorci podrà
acordar la compensació entre l’import subvencionat i el del deute.
12a. Informació complementària i supervisió
El beneficiari de la subvenció queda sotmès a les obligacions de la base sisena i, en especial, a comunicar l’obtenció
posterior d’altres subvencions, ajuts o ingressos per la mateixa finalitat, a disposar dels llibres i estats comptables exigibles i conservar
els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. El Consorci pot comprovar, pels mitjans que consideri oportuns, la
correcta aplicació de la subvenció concedida, tant abans com després de la seva justificació.
13a. Revocació
A més de les causes de revocació previstes al Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, són causa de revocació:
1. La manca de justificació conforme aquestes bases.
2. L’incompliment del beneficiari que afecti qualsevol obligació derivada d’aquestes bases.
3. La renúncia a la subvenció.
14a. Crèdits destinats a la subvenció
14.1. Les subvencions s’atorgaran amb càrrec als pressupostos 2021 del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
14.2. En el cas que, esgotat el termini de presentació de sol·licituds i atorgades les subvencions, quedés un romanent de la quantia
de crèdits destinada a aquestes subvencions, la Presidència podrà adoptar una Resolució complementària de millora de la concessió
a les entitats beneficiàries.

15a. Dret supletori
En tot el que no estigui regulat en aquestes bases s’estarà a allò que determinen les Bases d’execució del pressupost i elsarticles 118
a 128 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprovà el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i normativa reglamentària de desenvolupament.
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