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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

5858

Bases reguladores i convocatòria de subvencions destinada a la concessió de subvencions als titulars
de llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, per l'adquisició de nous vehicles
adaptats

La Junta de Govern Local en sessió extraordinària celebrada en data 25/06/2020 va aprovar la convocatòria de subvencions i les bases que li
acompanyen destinades a la concessió de subvencions als titulars de llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, perquè
puguin adquirir un nou vehicle.
Es procedeix a publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'acord adoptat, la convocatòria de subvencions i les bases reguladores per la
seva difusió i el seu coneixement públic.
ACORD
Primer: Aprovar la convocatòria de subvencions i les bases que li acompanyen destinades a la concessió de subvencions als titulars de
llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, perquè puguin adquirir un nou vehicle, d'acord amb el text que s'adjunta que
forma part de la present proposta.
Segon: Destinar un total de 12.000€ de la partida pressupostària 503 44000 4720002 per a la present convocatòria de subvencions.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/119/1062373

Tercer: Publicar el present acord, així com la convocatòria de subvencions i les bases que li acompanyen en el BOIB, així com en la Bases
de dades Nacional de Subvencions a l'efecte de la seva difusió i públic coneixement.
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADA A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS TITULARS DE
LLICÈNCIES D'AUTO-TAXI QUE TINGUIN ADSCRIT UN VEHICLE ADAPTAT, PER A L'ADQUISICIÓ DE NOUS
VEHICLES ADAPTATS
L'Ajuntament de Calvià, a través del Departament de Transport en compliment dels principis de publicitat, concurrència i objectivitat en la
concessió de subvencions, convoca ajudes econòmiques destinades al fet que els titulars de les llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit un
vehicle adaptat a persones de mobilitat reduïda (euro-taxis) puguin adquirir un nou vehicle d'acord amb les següents,
BASES
PRIMERA.- JUSTIFICACIÓ
Les presents bases corresponen a una necessitat d'interès social, per a fer front, per part de l'Ajuntament de Calvià, a una mesura per a
promoure i afavorir el compliment del art 8 del RD 1544/2007, de 23 de novembre pel qual es regulen les condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat. Aquest precepte
disposa que “els Ajuntaments promouran que almenys un cinc per cent o fracció de les llicències de taxis, corresponguin a vehicles
adaptats”. (art.8)
Aquesta convocatòria es regirà pel que s'estableix en les Bases d'Execució del Pressupost General d'aquesta Corporació per a l'any 2020 i en
allò no previst a aquesta, s'aplicarà supletòriament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.
SEGONA.- OBJECTE I FINALITAT
La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions a les persones titulars de llicències d'auto-taxi de l'Ajuntament de Calvià
que tinguin adscrits un vehicle adaptat a persones amb mobilitat reduïda (euro-taxis), per a l'adquisició de nous vehicles adaptats.
La finalitat de la subvenció és compensar l'esforç econòmic que ha de realitzar el titular de la llicència auto-taxi que tenen adscrit un vehicle
adaptat a persones amb mobilitat reduïda (euro-taxis) , en haver d'adscriure a la mateixa un automòbil accessible.
La subvenció municipal consistirà en la concessió a la persona titular de la llicència d'auto-taxi en una quantitat pecuniària en concepte de
subvenció.
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La concessió de les subvencions s'efectuarà mitjançant el règim de lliure concurrència entre els titulars de les llicències municipals d'autotaxi que tinguin adscrits vehicles adaptats.
Les ajudes s'atorgaran dins d elles previsions pressupostàries previstes en la partida 503 44000 4720002 (subvenció taxi accessible i
seguretat) del pressupost vigent per a l'any 2020. L'import màxim compromès per a aquesta convocatòria és de 12.000€.
La quantitat a subvencionar serà com a màxim de 6.000€. No s'inclourà en cap cas l'import de l'IVA.
TERCERA.- REQUISITS
Per a ser beneficiari d'aquestes ajudes caldrà reunir els següents requisits:
1.- Ser titular d'una llicència d'auto-taxi de l'Ajuntament de Calvià i tenir adscrit un vehicle adaptat a persones amb mobilitat reduïda
(euro-taxis) de conformitat amb el Reglament Municipal.
2.- Estar al corrent d'obligacions fiscals, socials i laborals.
3.- No tenir sancions pecuniàries pendents de pagament, per infraccions previstes en el Reglament Municipal de Servei Públic de
Transports de Viatgers en Automòbils de Turisme.
4.- Formular la corresponent sol·licitud voluntària d'ajuda i acceptar expressament les obligacions contemplades per als beneficiaris.
5.- La subvenció s'atorgarà per a aquelles adquisicions de vehicles que s'hagin realitzat a partir de l'1 de gener de 2020.
6.- No estar culpable en qualsevol de les causes de prohibició per a rebre subvencions determinades en l'article 13 de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.- No haver rebut una altra subvenció anterior pel mateix concepte.
Aquests requisits s'hauran de reunir en el moment de presentació de les sol·licituds d'aquesta convocatòria.
QUARTA.- SOL·LICITUD D'AJUDES

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/119/1062373

Els titulars de les llicències municipals d'auto-taxi que tinguin adscrits vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda (euro-taxis)
interessats a obtenir ajudes hauran de presentar la sol·licitud de subvenció en el termini de vint dies naturals des de l'endemà de la publicació
de la convocatòria d'aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Illes Balears i en la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació que les acompanyi, es presentarà en el Registre General de la Corporació, de manera
presencial, o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16,4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
QUINTA.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
-Original i fotocòpia del DNI de la persona titular de la llicència d'auto-taxi.
-Original i fotocòpia de la factura d'adquisició del vehicle i/o transformació i adaptació del vehicle.
-Declaració responsable fent constar que la persona responsable no incorre en cap de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari
a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (annex 1).
-Declaració responsable relativa al compromís de mantenir la llicència d'auto-taxi amb el vehicle adaptat a partir del quart any, des de la
concessió de l'ajuda. (annex 2)
SEXTA.- OBLIGACIONS
Els perceptors de la subvenció estan obligats a:
a) Acceptar la subvenció. En el cas que això no sigui possible hauran de renunciar expressament, en el termini de quinze dies
comptats a partir de l'endemà a la notificació de la subvenció.
b) Complir amb l'objecte de l'adaptació. Haurà de tenir adscrit a la llicència municipal de taxi un vehicle adaptat i comprometre's a
mantenir-lo en servei durant quatre anys, podent prolongar el servei de manera indefinida.
c)Atendre, de manera preferent, les crides de les persones amb mobilitat reduïda i usuàries de cadires de rodes.
d) Estar integrat en l'emissora de Ràdio Taxi de Calvià.
e) Acreditar davant l'Ajuntament, l'adquisició del vehicle i/o la seva transformació mitjançant factura que indiqui marca, model,
preu, número de bastidor i transformacions efectuades. En la factura haurà de detallar-se la data d'emissió de la factura, el seu import
i la data de pagament de la corresponent factura (inclòs el justificant d'aquest pagament).
f) Cuidar en tot moment del perfecte funcionament tècnic i mecànic del vehicle, així com la seva aparença externa.
g) Aportar conformitat de la Inspecció Tècnica del vehicle, una vegada adaptat per al transport de persones amb mobilitat reduïda.
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h) Certificat de l'empresa transformadora que el vehicle adaptat compleix amb la norma UNE 26.494.
i)Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment
de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
j) Comunicar l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions, entitats públiques o
privades, nacionals o internacionals.
k) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònic.
SÈPTIMA.- PUNTUACIÓ
En el cas que fossin rebudes més peticions de subvenció que el nombre d'ajudes a concedir, es procedirà dóna l'adjudicació de la següent
manera:
1r.-Antiguitat del vehicle que se substitueix: 1 punt per cada mes complet d'antiguitat, a comptar des de la data de matriculació fins
de la data en què publiqui les Bases de convocatòria de la subvenció.
2n.- El compromís de mantenir la llicència d'auto-taxi amb el vehicle adaptat a partir del quart any, des de la concessió de l'ajuda:
0,30 per cada any complet o fracció superior de 6 mesos fins a un màxim de 3 punts.
3r.- Si malgrat això hi hagués empat, s'adjudicaran les ajudes per ordre cronològic en la presentació de la sol·licitud de subvenció
davant l'Ajuntament de Calvià.
VUITÈ.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Es constituirà una Comissió de valoració que deliberà i proposarà la resolució d ella convocatòria de subvencions d'acord amb les bases
establertes.
Aquesta Comissió de Valoració estarà integrada pels següents membres:
-President: El Tinent d'Alcalde de Serveis Generals i Infraestructures o persona en qui delegui.
-El Cap de l'Àrea de Manteniment o persona en qui delegui.
-Un funcionari/a del Departament d'infraestructures designat per el Tinent de Batle de Serveis Generals i Infraestructures.
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La Comissió elaborarà un informe o proposta de resolució en el qual es constarà la relació de les persones beneficiàries per a les quals es
proposa la concessió de l'ajuda econòmica prevista amb valoracions efectuades, conforme a les presents bases.
La Comissió de Valoració elevarà a la Junta de Govern Local la proposta d'atorgament per a la seva aprovació definitiva, previ dictamen de
la Comissió Informativa corresponent.
NOVENA.- RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS
La Junta de Govern Local, a la vista de les quantitats consignades en el pressupost vigent per a l'exercici 2020, a la vista de la proposició de
la comissió de valoració, assignarà objectivament i de manera individual les ajudes.
DÈCIMA.- TERMINI I NOTIFICACIÓ
1.- El termini màxim per a dictar i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de la data en què acabi el termini per a presentar
sol·licituds. Si transcorre aquest termini sense que s'hagi publicat la resolució expressa, la sol·licitud ha d'entendre's desestimada per silenci
administratiu.
2.-La resolució de concessió ha de comunicar-se a la persona interessada mediant la publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
Calvià i en la pàgina web de l'Ajuntament de Calvià
3.- S'entén que el beneficiari accepta la concessió de l'ajuda si no manifesta expressament que renuncia en el termini de deu dies a partir de la
publicació.
4.- Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que
l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39
/2015 , d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es vaig poder interposar directament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciosos Administratiu de Palma en li termini de dos mesos des de l'endemà d'haver-se
publicat la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Calvià, 2 de juliol de 2020
El tinent de batle de Serveis Generals i Infraestructures
Juan Recasens Oliver
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE
D/Dª……………………………………………………………………………………, major d'edat amb D.N.I. ……………………….
domiciliat en ……………………………………….com a titular de la llicència municipal d'auto-taxi núm.……………………….
corresponent a vehicle, declara sota la seva responsabilitat que no es troba culpable/a en cap de les circumstàncies previstes en l'article 12 de
la Llei 38/2003 ,de 17 de novembre, General de Subvencions
Calvià,
Fdo

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
D/Dª………………………………………………………......……………………, major d'edat amb D.N.I… ……………………….
domiciliat en ……………………………………….com a titular de la llicència municipal d'auto-taxi núm.……………………….
corresponent a vehicle, declara sota la seva responsabilitat que es compromet a mantenir la llicència d'auto-taxi amb el vehicle adaptat
………………anys a partir del quart any, des de la concessió de l'ajuda.
Calvià,
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Fdo
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