CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2021 DE SUBVENCIONS A CENTRES DE SERVEIS SOCIALS RECEPTORS DE PERSONES
USUÀRIES DEL TRANSPORT ADAPTAT PER SUFRAGAR EN PART, LES DESPESES QUE CAUSA.
1. Objecte.
L’objecte d’aquesta convocatòria és iniciar el procés per l’adjudicació de subvencions adreçades a Centres de Serveis Socials receptors de
persones usuàries del transport adaptat per a l’any 2021.
2. Procediment de concessió
Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva i d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d’acord amb el que estableixen aquesta convocatòria i les bases que les regulen.
El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per l’òrgan competent.
3. Criteris de valoració
Els criteris de valoració s’estableixen a les bases específiques.
4. Forma de presentació i documentació
La forma de presentació i documentació s’estableix a les bases específiques.
5. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
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 de l'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.
La resolució es comunicarà als interessats/des i s'anunciarà al tauler d'edictes del Consorci de Benestar Social del Ripollès. 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 de les declaracions tributàries i de les cotitzacions a la Seguretat Social,
mitjançant la presentació dels certificats corresponents.
6. Justificació dels ajuts concedits
La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableixen les bases específiques
7. Mitjà de comunicació o publicació
Aquesta convocatòria es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i per conducte seu, se’n publicarà un extracte al BOP. Així
mateix, serà publicada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.
La resolució d’atorgament es farà pública, igualment, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Tauler d’Anuncis del Consorci, a través
del web del Consorci.
Als efectes de l’establert a l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú, es designa com a mitjà de publicació a
efectes de notificació de tots els participants en el procediment el tauler d’anuncis del Consorci
8. Dret supletori
En tot el que no estigui regulat en aquesta convocatòria i en bases específiques s’estarà a allò que determinen les Bases d’execució del
pressupost i els articles 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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