SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT - EXERCICI 2022
DADES DEL SOL·LICITANT:
Nom i Cognoms:

DNI:

Alcalde/essa - Representant legal de l’entitat:

NIF:

Domicili:
Municipi:

Telèfon:

Adreça electrònica (per notificacions entitats privades):
IBAN on rebre el pagament (Cal adjuntar Fitxa de creditor si no s’ha presentat anteriorment):

2. EXPOSO:
-

-

Que l’ajuntament/entitat que represento organitza el servei de transport adaptat de persones
discapacitades o amb dependència, amb problemes de mobilitat, a fi i efecte que puguin
accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells altres que permetin garantir o
afavorir la seva integració en l'entorn.
Que el servei de transport adaptat disposa de _____ vehicles per realitzar el servei.
Que el nombre de persones transportades que tenen aprovat o tramitat certificat de
discapacitat amb barem d’acompanyant i/o mobilitat és de ______.
Que el cost de gener a octubre del servei de transport adaptat és de ______ euros i el
finançament d’aquest és a càrrec de:
D’ON PROVÉ EL FINANÇAMENT
Ajuntament/s
Altres administracions
Entitat
Usuaris
Altres
IMPORT TOTAL:

IMPORT DEL FINANÇAMENT
€
€
€
€
€
€

3. SOL·LICITO:
-

Que d’acord amb les bases reguladores i la convocatòria del Consorci d’Osona de Serveis
Socials per a l’atorgament de subvenció per als serveis de transport adaptat que organitzen
ajuntaments i entitats d’iniciativa social, es subvencioni una part del cost del servei exposat.

4. DECLARO:
-

Que declaro sota jurament que l’entitat que represento no es troba en cap circumstància
prevista en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que l’entitat sol·licitant autoritza al Consorci d’Osona de Serveis Socials a comprovar si el
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat.
Que ens comprometem a comunicar al Consorci d’Osona de Serveis Socials l’obtenció de
subvencions o ajuts per la mateixa finalitat procedents d’altres administracions o ens públics.
Que tinc coneixement que la subvenció que s’atorgui serà comunicada al Ministeri d’Hisenda
i Funció Pública; a l’Agència Tributària; al Registre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de
Catalunya i a la resta d’administracions públiques competents.

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
-

Excel de dades degudament emplenat.

En el cas de les entitats d'iniciativa social:
-

Còpia dels estatuts vigents de l'entitat.
Còpia de la inscripció de l'entitat al registre corresponent.
Còpia del DNI i del document que acredita la representació que ostenta la persona física
respecte l'entitat.

6. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
En cas que sigui atorgada la subvenció sol·licitada, FAIG CONSTAR que accepto la subvenció
d’acord amb el que estableix l’article 18 de l’Ordenança general reguladora de les subvencions
del Consorci d’Osona de Serveis Socials.
7. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Els ajuntaments o entitats d'iniciativa social hauran de presentar al registre general del Consorci
d’Osona de Serveis Socials d'Osona els documents següents corresponents al període de gener
a octubre de l’any natural de la convocatòria:
- Certificat signat pel secretari i/o l’interventor, amb el vistiplau de l'alcalde o del representant
legal de l'entitat, amb indicació del cost total del servei de transport adaptat, excepte
despeses d’adquisició de vehicles, les seves adaptacions, les amortitzacions i les despeses
financeres, d'acord amb el model que facilitarà el Consorci d’Osona de Serveis Socials.
- Factures originals o fotocòpies compulsades de l'import total del cost del servei de transport
durant un any natural, a nom de l'ens local o de l'entitat sol·licitant.
- Llista de beneficiaris del transport amb el nom, cognoms, adreça i quantitat total del cost,
aportació usuari, signada per cada una de les persones beneficiaries, d'acord amb el model
que facilitarà el Consorci d’Osona de Serveis Socials.
El termini per a presentar la documentació justificativa es d'un mes a comptar a partir de la data
de notificació de l'acord de concessió de subvenció.
Les entitats i ajuntaments també podran presentar la documentació justificativa en el moment de
formular la sol·licitud, si s’escau.
El pagament es durà a terme una vegada s’aprovi la justificació.

L’Alcalde/essa - Representant legal
(SIGNATURA)

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Consorci d'Osona de Serveis Socials
Nom del registre: Gestió ajuts i subvencions
Finalitat: identificació de les persones interessades; seguiment de les actuacions i comunicació de les actuacions i
notificacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: En el cas d’ajuts concedits es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consorci d'Osona de Serveis Socials
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.osonaacciosocial.cat

