BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT PER A L'ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS EN CONCEPTE D'AJUDES PER AL TRANSPORT DE LES
PERSONES MAJORS DE 65 ANYS I PERSONES EN SITUACIÓ D'INCAPACITAT
PERMANENT ABSOLUTA RECONEGUDA EN EL SERVICI REGULAR –AUTOBÚSA L'HOSPITAL LA RIBERA
Amb l'objecte de fomentar la utilització dels transports públics, evitant, d'una
banda, un ús innecessari del vehicle privat amb la seua important càrrega
contaminant, i d'un altre, el col·lapse de les diferents vies de comunicació, i fer efectiu
el dret a l'assistència sanitària per a aquells veïns que puguen no tindre mitjans de
transport o que assisteixen amb major regularitat als centres d'especialitats o
hospitalització que es reben en l'Hospital de la Ribera ubicat en el terme municipal
d'Alzira, des de l'Ajuntament es pretén col·laborar amb els veïns majors de 65 anys i
amb els que tinguen reconeguda la situació d'incapacitat permanent absoluta que es
troben empadronats a Carlet finançant el cost íntegre del transport a l'Hospital, amb un
número màxim de 10 viatges i durant el termini d'un any.
La subvenció que es convoca funcionarà a través de l'oportú bo de transport,
canviable davant de l'empresa que presta el servici de transport regular des de Carlet
fins a l'Hospital de la Ribera, amb la que prèviament s'haurà subscrit l'oportú conveni
regulador de les obligacions i drets de cada una de les parts.
L'empresa prestadora del servici de transport arreplegarà els tiquets que
entreguen els usuaris del servici i posteriorment facturarà a l'Ajuntament l'equivalent
als desplaçaments efectivament realitzats.
En cap cas, serà canviable el bo de transport per diners en efectiu.

1)

OBJECTE

Les presents bases tenen com a objecte regular el procediment per a la
concessió de les subvencions en concepte d'ajudes per al transport de les persones
majors de 65 anys o persones que tinguen reconeguda la situació d'incapacitat
permanent absoluta en el transport regular –Autobús- des de o fins a l'Hospital de la
Ribera. Si l'empresa concessionària de la línia regular de transport modificara el
trajecte o modificara la seua destinació de manera que no s'arribara a l'hospital de la
Ribera l'ajuda es referirà al cost del desplaçament fins al punt més pròxim a l'Hospital
que hi haja en la línia.
Les presents ajudes tindran eficàcia des del mateix moment del seu
atorgament i fins al 15 de febrer del 2019.

2)

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Hi ha consignació per import de 1.800'00 euros en la partida del pressupost de
l'exercici 2017, prorrogat per a l’exercici 2018 231.227.99.00 denominada «Gastos
diversos programa transport majors».
Si el nombre de sol·licituds presentades i l'import de les ajudes a concedir
superaren els 1.800'00 euros o bé es minorarà el nombre de viatges subvencionats a
cada beneficiari o bé es denegaran les sol·licituds posteriors, de manera que l'import
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total de les ajudes no superarà este import.

3)

QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ

L'import màxim de les ajudes per al transport de les persones majors de 65
anys o que tinguen reconeguda la situació d'incapacitat permanent absoluta en el
transport regular –Autobús- des de o fins a l'Hospital de la Ribera serà de deu viatges
en un únic sentit. L'Ajuntament abonarà a l'empresa prestadora del servici el cost dels
bons de viatges que haja canviat als usuaris del servici. Excepte modificació del
contingut del conveni o ampliació a altres mercantils prestadores del servici de
transport regular fins a l'Hospital de la Ribera, l'import subvencionat serà el del cost del
bitllet o tiquet en un o altre sentit fins al punt més pròxim a l'Hospital que existisca en la
línia regular de transport Carlet – Alzira.
En el període de vigència de les ajudes (fins al 15 de febrer del 2019) no es
podrà concedir més d'una ajuda (corresponent a 10 viatges en un únic sentit) a cada
beneficiari. Si el beneficiari esgota o perd el bo de transport no podrà sol·licitar una
nova ajuda fins a nova convocatòria.

4)

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

5)



Que es troben empadronats com a residents en el municipi de Carlet
amb anterioritat a l'1 de gener del 2018. La comprovació d'este requisit
es realitzarà d'ofici per l'Ajuntament sense que siga necessària
l'aportació de cap document acreditatiu.



Que el 31 de desembre del 2018 tinguen més de 65 anys o que tinguen
reconeguda, en qualsevol moment de l'any 2018, la situació
d'incapacitat permanent absoluta. La comprovació del requisit de l'edat
es realitzarà d'ofici per l'Ajuntament. L'acreditació del requisit de la
situació d’incapacitat es realitzarà directament pel veí aportant el
certificat corresponent.



Que no tinga deutes en període executiu amb l'Ajuntament de Carlet,
referits al moment de la presentació de la sol·licitud.
TERMINI DE SOL·LICITUD I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Per a l'obtenció de les ajudes serà requisit necessari la sol·licitud prèvia per
mitjà d'instància, en el model que figura en l'annex I de les presents bases. La
instància contindrà la pertinent declaració, si és el cas, de no ser beneficiari d'altres
ajudes per a la mateixa finalitat o objecte i la declaració jurada d'estar al corrent de les
obligacions tributàries i de la seguretat social.
La sol·licitud per a ser beneficiari de les ajudes es podrà presentar en el Registre
d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) a partir del dia
següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la

Codi Validació: MP9ZLQWH3WTJNH67SC53Q539P | Verificació: http://carlet.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6

Són requisits necessaris per a resultar beneficiaris de les ajudes convocades
que els sol·licitants complisquen els requisits següents:

Ajuntament de Carlet
Província, fins al dia 30 de desembre de 2018.
La publicació del text íntegre de les presents bases es podrà consultar en la
base
de
dades
nacionals
de
subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrasn/index), en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
i en la pàgina web municipal (www.carlet.es).
La publicitat de la convocatòria i de les subvencions concedides, es realitzarà
per mitjà d'edictes en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la pàgina web de
l'Ajuntament i en el Centre d'Oci de la Tercera Edat de Carlet.
Si alguna de les sol·licituds o de la documentació presentada conté alguna
deficiència, la regidora delegada de l'àrea requerirà l'interessat perquè l'esmene en el
termini de 10 dies a comptar de l'endemà a la notificació del requeriment.
La falta d'esmena de les deficiències assenyalades en el termini atorgat
implicarà el desistiment de la sol·licitud presentada.
Presentades les sol·licituds, si estes reuneixen els requisits establits en les
bases (empadronament, edat o situació d’incapacitat i no tindre deutes pendents en
executiva amb l'Ajuntament de Carlet) es procedirà a la immediata emissió del bo de
transport per a la seua entrega immediata al beneficiari.
Amb una periodicitat màxima semestral, la relació de bons emesos s'elevarà a
una Comissió de baremació que serà l'encarregada de la comprovació tècnica del
compliment dels requisits exigits.







6)

La secretària de l'Ajuntament que exercirà la presidència de la Comissió.
La interventora de l'Ajuntament.
La tresorera de l'Ajuntament
El/la funcionari/a del departament gestor de les ajudes.
El vicesecretari, que serà el secretari de la Comissió de baremació i actuarà
amb veu i vot.
CRITERIS DE CONCESSIÓ I CRITERIS DE PONDERACIÓ

Tots els sol·licitants que complisquen els requisits seran beneficiaris de les
ajudes concedides.

7)

ÒRGAN COMPETENT PER A L'ADJUDICACIÓ

La concessió de les ajudes convocades es realitzarà mitjançant un acord de la
Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió de baremació. L'acord de la Junta
de Govern Local suposarà la ratificació dels bons que hagen sigut entregats en el
moment de la sol·licitud.
Adoptat l'acord per la Junta de Govern Local en què es ratifiquen les ajudes
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concedides en cada període, es publicaran les llistes de les ajudes concedides i de les
denegades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal.
Contra l'acord de la Junta de Govern Local es podrà interposar un recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà a la publicació de
l'edicte en el tauler d'anuncis de la corporació o un recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà a la publicació de l'edicte en el tauler d'anuncis de la corporació.

8)

EFECTIVITAT DE L'AJUDA ECONÒMICA

Les ajudes econòmiques es faran efectives a cada beneficiari per mitjà d'un bo
de transport canviable davant de l'empresa prestadora del servici de transport regular
a l'Hospital de la Ribera a Alzira amb la qual s'haurà subscrit l'oportú conveni.
Els bons de transport es retiraran en el mateix moment en què se sol·licita
l'ajuda i, en tot cas, abans del 30 de desembre del 2018.
El bo de transport serà personal i intransferible. Per al seu canvi serà
imprescindible la presentació del Document Nacional d'Identitat o document oficial que
incloga una fotografia que el substituïsca.
La vigència del bo de transport serà fins al 15 de febrer del 2019.
Vençut el termini, l'ajuda no disposada quedarà sense efecte.

9)

LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES

L'empresa prestadora del servici de transport regular per carretera que haja
subscrit l'oportú conveni amb l'Ajuntament rebrà els bons de transport i permetrà rebre
el servici als usuaris que els presenten.

L'empresa prestadora del servici facturarà amb una periodicitat màxima
mensual l'import dels viatges canviats. A la factura emesa s'adjuntaran els bons que
hagen sigut tinguts en consideració.

10)

INCOMPATIBILITATS

La percepció d'estes ajudes serà incompatible amb altres subvencions que
tinguen la mateixa finalitat i beneficiari. Els beneficiaris podran triar la que consideren
més convenient, amb renúncia expressa a les altres. En cas contrari, es procedirà a
exigir el seu reintegrament per part de l'Ajuntament.

11)
CRITERIS DE GRADUACIÓ DELS POSSIBLES INCOMPLIMENTS DE
CONDICIONS IMPOSADES
L'incompliment de les condicions imposades per a aconseguir la subvenció o el
falsejament de dades suposarà la immediata pèrdua de la subvenció amb la
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reclamació a l'interessat de la quantitat disposada i el fet de no poder sol·licitar
posteriors subvencions.

12)

RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

Les presents normes s'ajusten a la legislació sobre Règim Local, i a la
legislació sobre subvencions. En allò no previst serà aplicable el que preveu la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la seua normativa de
desplegament.

13)

CONTROVÈRSIES DE LES PRESENTS BASES

La interpretació de les presents bases correspon a l'òrgan competent per a la
concessió de les ajudes.
Carlet, data de la signatura
La regidora delegada de l’Àrea de Salut Pública
Maria Josep Hernandorena Soldado

Codi Validació: MP9ZLQWH3WTJNH67SC53Q539P | Verificació: http://carlet.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

Document signat electrònicament. Codi de validació al marge

Ajuntament de Carlet
SOL·LICITUD D'AJUDA ECONÒMICA (BO DE TRANSPORT PER AL
SERVICI REGULAR A L'HOSPITAL DE LA RIBERA) PER ALS VEÏNS MAJORS DE
65 ANYS O PERSONES EN SITUACIÓ D'INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA
RECONEGUDA EMPADRONATS A CARLET.

A.
Nom:

DADES DEL SOL·LICITANT.
Cognoms:

Document Nacional d'Identitat:
Carrer:

Població: Carlet

Telèfon:
Vistes les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de
subvencions per al transport de les persones majors de 65 anys o persones que
tinguen reconeguda la situació d'incapacitat permanent absoluta en el servici regular
de transport a l'Hospital de la Ribera per a l'exercici 2018.
Aporta la següent documentació a l'efecte de ser beneficiari de la subvenció:
____ Certificat expedit pel servici corresponent del reconeixement de la situació
d'incapacitat permanent absoluta. (Només per a les persones menors de 65 anys)
SOL·LICITA: Li siga concedida la subvenció per al transport de les persones
majors de 65 anys o persones que tinguen reconeguda la situació d'incapacitat
permanent absoluta en el servici regular de transport a l'Hospital de la Ribera a favor
seu.

Carlet, _______ de _____________ de 2018
El/la sol·licitant

AJUNTAMENT DE CARLET
SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE CARLET
C/ ASSUMPCIÓ DE NOSTRA SENYORA, 1
46240 CARLET
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Declara sota jurament no ser beneficiari d'altres ajudes per a la mateixa finalitat
o objecte i que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social,
així com que complix els altres requisits per a ser beneficiari d'una subvenció a càrrec
de les administracions públiques.

