Expedient : 2857 / 0019 / 2019
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER AL FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC
Article 1. Marc legal
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat de Catalunya, estableix com a objectius bàsics integrar les
polítiques de creixement urbà i econòmic amb les de mobilitat, donar prioritat al transport públic i als sistemes
eficients de transport, potenciar la intermodalitat, ajustar els sistemes de transport a la demanda en zones de
baixa densitat de població, disminuir la congestió de les zones urbanes, augmentar la seguretat viària i reduir
la congestió i la contaminació.
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
L’Ordenança número 44 General de subvencions de l’Ajuntament de Vallirana.
Decret 179/1995 per el qual s’aprova el Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals.(ROAS)
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 2. Objecte
L’Objecte de la convocatòria és regular, mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
l’atorgament d’ajuts per fomentar i facilitar la utilització del transport públic dels residents a Vallirana, dins dels
límits establerts en els pressupostos municipals, amb l’objectiu d’equiparar el transport públic de Vallirana,
que actualment està considerada Zona 2 en el sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona segons
l’Autoritat del Transport Metropolità, a municipis de la Zona 1.
La finalitat és atorgar un ajut econòmic per despeses relacionades amb els títols de transport públic de Zona 2
del sistema tarifari integrat de área de Barcelona.
Aquesta convocatòria, tal i com s’estableix a les bases reguladores, conté les següents modalitats d’ajuts
segons els títols de transport:
TÍTOL

DESCRIPCIÓ

T- MES

Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges
integrats en 30 dies consecutius a les zones delimitades per la
primera validació, en tots els mitjans de transport per les zones
per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha
d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del
seu titular.

T- MES FM/FN

Abonament personal de 30 dies per a membres de famílies
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GENERAL

monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha
d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o
nombrosa. Preu: descompte del 20 % sobre el preu de la targeta
T-MES.

T-MES FM/FN

Abonament personal de 30 dies per a membres de famílies
monoparentals i famílies nombroses de categoria especial. Ha
d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o
nombrosa. Preu: descompte del 50% sobre el preu de la targeta
T-MES.

ESPECIAL

T- TRIMESTRAL

Títol personal i intransferible amb un nombre il·limitat de viatges
integrats en 90 dies consecutius a les zones delimitades per la
primera validació, en tots els mitjans de transport per les zones
per les quals es transiti (com a màxim, es paguen 6 zones). Ha
d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del
seu titular.

T- TRIMESTRAL FM/FN Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies
monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha
GENERAL
d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o
nombrosa. Preu: descompte del 20 % sobre el preu de la targeta
T-TRIMESTRE
T- TRIMESTRAL FM/FN Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies
monoparentals i famílies nombroses de categoria especial. Ha
ESPECIAL
d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o
nombrosa. Preu: descompte del 50 % sobre el preu de la targeta
T-TRIMESTRE.
T- JOVE

TJOVE
GENERAL

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb
un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius a
les zones delimitades per la primera validació, en tots els mitjans
de transport per les zones per les quals es transiti (com a màxim,
es paguen 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial
acreditatiu i en vigor del seu titular.
FM/FN Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys
que siguin membres de famílies monoparentals i famílies
nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i
del carnet de família monoparental o nombrosa. Preu: descompte
del 20 % sobre el preu de la targeta T-JOVE.
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TJOVE
ESPECIAL

FM/FN Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies
monoparentals i famílies nombroses de categoria especial. Ha
d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o
nombrosa. Preu: descompte del 50 % sobre el preu de la targeta
T-TRIMESTRE.

Els imports que es subvencionaran segons el títol, corresponen a la diferència entre l’import dels títols de
Zona 2 i l’import dels títols de Zona1:
TÍTOL

Import de l’ajut

T - MES

18,70€

T – TRIMESTRE

51,20€

T- JOVE

37,00€

T – MES FM/FN GENERAL

14,95€

T - MES FM/FN ESPECIAL

9,35€

T – TRIMESTRE FM/FN GENERAL

40,95€

T – TRIMESTRE FM/FN ESPECIAL

25,60€

T- JOVE FM/FN GENERAL

29,60€

T- JOVE FM/FN ESPECIAL

18,50€

Article 3. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris les persones empadronades a Vallirana, que facin ús dels títols de transport de 2
zones del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona següents: T-Jove, T-Mes, T-Trimestre, T-Jove FM/FN
General, T-Jove FM/FN Especial, T-Mes FM/FN General, T-Mes FM/FN Especial, T- Trimestre FM/FN
General i T-Trimestre FM/FN Especial.
Article 4. Criteris d’adjudicació dels ajuts
Els ajuts és concediran mitjançant la presentació de la documentació requerida a l’article 8, en el període
comprès que s’especifica en aquesta convocatòria.
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Els ajuts s’atorgaran per ordre d’arribada al registre general de l’Ajuntament, mitjançant una instància
específica, amb els límits fixats en la convocatòria, i fins l’esgotament del crèdit previst.
Article 5. Requisits
Podran optar a aquests ajuts les persones físiques que acreditin reunir els següents requisits:
 Estar empadronat/da a Vallirana
 Les persones menors d’edat, la sol·licitud haurà de ser presentada per el pare, mare o tutor.
 Les persones beneficiàries han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
 No rebre cap altre ajut pel mateix concepte de l’Ajuntament de Vallirana
Presentar la documentació que es detalla en l’article 8.
Article 6. Convocatòria
L’import dels ajuts per al foment del transport públic al 2019 anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
129/44100/48000 AJUTS FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC , despesa prevista de 75.000,00€, del
pressupost de despeses de l’Ajuntament de Vallirana per a l’any 2019.
De conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb les Bases, a informació pública
mitjançant anunci que es publicarà al BOP, al DOGC, i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per un termini
de vint dies, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments
que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà
aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça
https://www.vallirana.cat].
Transcorreguts els 20 dies d’exposició pública, i una vegada aprovades les bases definitivament, la Junta de
Govern Local aprovarà la convocatòria. La convocatòria es publicarà al BOPB, i a la BDNS.

Article 7. Sol·licitud
La sol·licitud de subvenció s'ha de presentar per registre, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), c. Major 329,
de Vallirana., mitjançant un model d’instància específica.
En qualsevol cas, es poden presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, i si no
s'especifica el contrari, els terminis s'entenen com a dies hàbils.
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Si la sol·licitud es presenta o de forma online, cal entrar al web de l’Ajuntament www.vallirana.cat, a l’apartat
Tràmits i adjuntar la documentació que s’especifica en l’article 8.
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’aprovació de la convocatòria fins el dia 15 de
novembre de 2019 inclòs.
Els impresos de sol·licitud es podran trobar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Vallirana.
A la sol·licitud cal indicar les dades sol·licitades en relació al sol·licitant (nom i els cognoms, el DNI/NIE o
passaport, l’adreça de residència, el municipi i el telèfon) i en cas de menors (dades de l’interessat
pare/mare/tutor) s’ha d’indicar el nom i els cognoms, el DNI/NIE o passaport, l’adreça de residència, el
municipi i el telèfon. A la sol·licitat cal indicar el tipus de títol pel qual es sol·licita l’ajut.
Article 8. Documentació
A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia i aportant l’original per a la
seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud:
 DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant.
 Original del títol de transport esgotat des del dia 1 de gener de 2019 i fins a l’últim dia del termini de
presentació de sol·licituds, i a nom de la persona beneficiària.
 En cas que el títol de transport NO estigui esgotat, presentar la factura original detallada de
l’abonament de transport a nom de la persona interessada i amb data de 2019, i fotocòpia i original
del títol de transport a nom de la persona interessada, en aquest cas, el títol original no quedarà en
poder de l’Ajuntament.
 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, i amb la Seguretat Social.
 En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.
 Model de declaració d’alta i/o modificació de dades de tercers i sol·licitud de transferència bancària
per pagaments. Aquest model serà facilitat per la Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament,
en el moment de fer la sol·licitud. Caldrà presentar el document original.
L’Ajuntament de Vallirana es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la
seva verificació en qualsevol moment del procediment; guardant la documentació que dona dret a la
subvenció, per un període de cinc anys així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article
si no ha estat presentada en la forma indicada.
Article 9 . Termini i forma de justificació
El fet de reunir els requisits i presentar correctament la documentació que es requereix a la convocatòria,
quedarà justificada la subvenció, en cas que aquesta sigui atorgada.
Article 10. Tramitació
Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l’Ajuntament les revisarà.
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En cas de no presentar-se la documentació sol·licitada, l’Ajuntament requerirà a la persona interessada
perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents perceptius, amb la indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.
Es crearà una comissió de valoració formada per personal tècnic de l’Àrea de Serveis Territorials i del
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vallirana. Aquesta comissió efectuarà les valoracions de
les sol·licituds i proposarà a la Junta de Govern Local l’atorgament dels ajuts de foment del transport públic
que s’estableixen a l’article 2.
L’òrgan competent per la instrucció i resolució de les sol·licituds serà la Junta de Govern Local.
Article 11. Termini de resolució
El termini per la presentació de sol·licituds serà des de l’aprovació de la convocatòria fins el dia 15 de
novembre de 2019 inclòs.
El termini de resolució de les sol·licituds serà fins el dia 20 de desembre de 2019.
Article 12. Recursos
Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del
dia de la notificació als interessats de la resolució, i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius.
Article 13. Termini de resolució i de notificació.
S’examinaran totes les sol·licituds presentades Un cop acordada la concessió de les ajudes, aquestes es
publicaran en la pàgina web de l’Ajuntament. En la publicació de les ajudes, es respectarà la confidencialitat
de les dades personals dels beneficiaris, publicant només les últimes xifres del DNI de la persona que realitza
la sol·licitud

Eva Mª Martínez Morales
Alcaldessa

Vallirana, 17 de juliol de 2019
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