
ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL BASES. 

Al Plenari de naturalessa ordinària de 5 d’abril de 2017, es van aprovar les bases 

reguladores per concessió d’ajuts individuals per assistència a centres de dia i 

residències de la tercera edat, anualitat 2017. 

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA 

CONCESSIÓ AJUTS INDIVIDUALS PER ASSISTÈNCIA A CENTRES DE DIA I 

RESIDÈNCIES DE LA TERCERA EDAT. 

Seran d'aplicació a aquestes Bases, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

indicada Llei, així com les Bases d'Execució del Pressupost General de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2017. 

1.- Objecte 

L'objecte de les presents Bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per 

a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació D’AJUTS que atorgui l'Ajuntament 

dels Garidells per la gent gran que facin ús de residències o centres de dia. 

Aquestes bases no s’estableixen en règim de concurrència competitiva, obligant-se 

l’Ajuntament en cada convocatòria ha de tenir crèdit adequat i suficient per atendre les 

peticions. 

2.- Consignació pressupostària 

La despesa computable anirà a càrrec de la partida pressupostària, inclosa al Pressupost de 

despeses de l’anualitat 2017, la qual es titula “ajuts per avis i infants”, amb una consignació 

total de 3.000,00 Euros. 

En el supòsit de que el nombre de sol·licituds excedís de les disponibilitats econòmiques 

assenyalades, s’atendran les sol·licituds presentades fins la consignació pressupostària, per 

l’ordre de presentació en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament. 

3.- Quantia 

La quantitat màxima serà de 200,00 Euros per persona física, sempre que es justifiqui un 

import pagat igual o superior a 500,00 Euros anuals; en cas de esser un import inferior, serà el 

25% de l’import justificat, essent la quantia màxima la de 500,00 Euros. 

4. Despeses subvencionables  

4.1.Es consideren despeses subvencionables aquelles que comportin la assistència a Centres 

de Dia i Residències de la Tercera Edat; s’han de presentar el documents justificatius de 

pagaments de quotes per l’assistència a aquests Centres, tan sigui de naturalesa pública com 

de naturalesa privada. 

4.2. Despeses no subvencionables:  

No se subvencionaran despeses següents: 

1. Despeses d’inversió, o sigui, materials/bens inventariables, que són aquells amb una vida 
útil que va més enllà d’un any, que poden ser susceptibles d’amortització i que no es 
consumeixen integrament dintre de l’activitat subvencionada, i a més a més quan el seu 



valor unitari sigui superior a 100,00 euros (IVA inclòs), i quan s’adquireixen per lots i el 
seu cost superi els 300,00 euros (IVA inclòs) 

2. Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.  
3. Les despeses bancàries. 

 

5.- Despeses/costos que cobreix la subvenció: directes i indirectes 

Les despeses corresponents al pagament de quotes per assistència a Centres de Dia i 

Residències de la Tercera Edat, tan sigui de naturalesa pública com de naturalesa privada. 

Aquesta despesa s’haurà de realitzar en l’anualitat 2017. 

6.- Beneficiàries. 

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts: les persones físiques empadronats i residents a 

l’Ajuntament dels Garidells, que acrediten documentalment assistència a Centres de Dia i 

Residències de la Tercera Edat, tan sigui de naturalesa pública com de naturalesa privada 

7.- Sol·licituds i documentació a aportar. 

7.1.S’ha d’adreçar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament dels Garidells i ha d’incloure com a mínim les 

següents dades: 

- Dades personals. 

- Fotocòpia D.N.I. de la persona física sol·licitant de la subvenció o del representant legal. 

- Documents justificatius del pagament de les quotes per assistència a Centres de Dia i 

Residències de la Tercera Edat, tan sigui de naturalesa pública com de naturalesa privada; 

aquestes quotes s’han de generar a l’anualitat 2017. 

- Certificat del nº de compte bancària. 

7.2.La presentació de la sol·licitud de subvenció significa la plena acceptació de les presents 

Bases. 

7.3.La presentació dels documents detallats serà condició necessària per a la tramitació de la 

sol·licitud. 

8.- Lloc de presentació. 

Les sol·licituds amb la documentació referida s’hauran de presentar al Registre General de 

l'Ajuntament dels Garidells. 

9.- Termini presentació. 

El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà des del dia 1 D’OCTUBRE  

al 31 D’OCTUBRE DE 2017, ambdós inclosos.  

10.- Rectificació defectes o omissions documentació. 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al beneficiari, per 

escrit, la seva rectificació o les esmenes necessàries, en el termini de deu dies hàbils, a partir de 

l’endemà que rebi l’indicat escrit, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva 

sol·licitud. 

 



11.- Òrgans competents per a la ordenació, la instrucció i la concessió. 

El responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en la 

present convocatòria serà el Regidor de l’Àrea. 

L’avaluació de les sol·licituds presentades l’efectuarà la Comissió Qualificadora constituïda, en 

conformitat amb el que disposa l'art. 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions i que estarà 

formada per les següents persones: 

President/a: L’Alcalde-President 

Vocals:    El regidor corresponent de l’Àrea. 

Secretari: Secretari/ària de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui. 

 

L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions serà 

l’Alcalde-President. 

12.- Termini de resolució i notificació.  

El termini per a la resolució i notificació de l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 

VINT DIES, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds, 

transcorregut l’esmentat termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol·licitud 

s’entendrà desestimada. 

13.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 

a la mateixa finalitat. 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens 

públics o privats. 

14.- Infraccions i sancions. 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de 

Subvencions i en el Títol IV del seu Reglament. 

15.- Publicitat subvencions atorgades. 

L’Ajuntament publicarà les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el programa i el 

crèdit pressupostari al que s’imputen, així com els beneficiaris, quantitat concedida, en els mitjans que 

es detallen a continuació: Pàgina web de l’Ajuntament i en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

16- Normativa d’aplicació. 

En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions; el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 

Reglament de la indicada Llei, les Bases d’execució del Pressupost General de l'exercici 2017, la Llei 

39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques   i 

demés legislació concordant. 

  

 


