D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de caràcter personal i
les indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya
(APDCat), les actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen dades
identificades o identificables. No obstant, podeu exercir els vostres drets a través
dels procediments específics publicats al Catàleg de Tràmits o bé fer una consulta
al correu electrònic protecciodedades@santquirzevalles.cat
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2. Aprovar la distribució econòmica de la convocatòria de les Bases reguladores
per l'atorgament de l'ajut econòmic en el Transport Adaptat 2017
ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Servei de Benestar i Gent Gran disposa d’una partida pressupostària
específica per a la concessió d’ajuts de col·laboració per sufragar les despeses
originades pel servei de transport adaptat de les persones amb discapacitats i/o persones
amb dependències, Subvenció transport adaptat 2000/2310/4800002.
L’objectiu és donar suport a l'accés a les persones amb discapacitat o dependència als
serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir la seva
integració, reconegut dins de la Cartera de Serveis Socials.
Atès que el dia 10 de gener de 2017 es van aprovar per Junta de Govern Local les Bases
reguladores per a l’atorgament d’ajut econòmic per al Transport Adaptat destinat a
persones amb dependència. El dia 24 de gener va finalitzar el període de presentació de
sol·licituds i van entrar cinc sol·licituds que han estat valorades per l’equip de Serveis
Socials.
Les cinc sol·licituds compleixen els requisits del punt dos de les bases i han adjuntat
correctament la documentació que cal presentar per aquesta convocatòria i la justificació
de la despesa realitzada en concepte de transport al centre i/o servei especialitzat prescrit
per la xarxa pública de la convocatòria del 2016.
FONAMENTS DE DRET
Bases reguladores per l’atorgament de l’ajut econòmic en el Transport Adaptat 2017
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .-

Aprovar la proposta tècnica de distribució econòmica següent:
P.

P.

P.

ECONÓMICA

SOCIAL

TOTAL

2

1

3

NOM

Dades protegides

PERCENTATGE
AJUDA

TOTAL
AJUT

75%

1.142,64€

2/36
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Dades protegides

1

1

2

50%

1.595,00€

Dades protegides

1

1

2

50%

2.067,00€

Dades protegides

2

1

3

75%

1.246.50€

Dades protegides

1

1

2

50%

1.595,00€
7646.14€

TOTAL

Segon .-

Comunicar aquest acord al servei de Tresoreria.

