Unitat emissora:

Departament de Mobilitat. Secció de Transports

Assumpte:

Convocatòria de subvencions als titulars de llicències municipals d'autotaxi per
promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a persones amb
discapacitat l'any 2017.

La Junta de Govern de Palma va aprovar en sessió de dia 4 d'octubre de 2017 el següent acord per a la
convocatòria de subvencions:
Acord
1. Aprovar la convocatòria de subvencions als titulars de llicències de autotaxi de l’Ajuntament de Palma, per
promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a persones amb discapacitat l'any 2017, de
conformitat amb l'article 27.1 de l'Ordenança municipal de subvencions, segons la proposta formalitzada per
l'Àrea de Mobilitat, mitjançant l'escrit de 20 de setembre de 2017, amb informe jurídic favorable dels Serveis
Jurídics Municiales, emès dia 19 de setembre de 2017 i també amb informe de conformitat emès per l'Interventor
General dia 20 de setembre de 2017.
2. L'import total de la despesa, consignat en la reserva de crèdit, ascendeix a 30.000 €, amb càrrec a la partida
pressupostària 15.44121.77000, corresponent al pressupost de l'exercici de l'any 2018. L'any i número de la
convocatòria (ACCEDE) és el següent: 2017/10019.
3. Aquest acord es remetrà al Registre de subvencions als efectes de l'article 14 de l'Ordenança municipal de
subvencions.
Convocatòria:
1. Objecte
Aquesta resolució, emesa d'ofici, té per objecte aprovar la convocatòria de subvencions als titulars de llicències
de autotaxi de l’Ajuntament de Palma, per promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a
persones amb discapacitat l'any 2017. De conformitat amb l'article 17.2 de la Llei general de subvencions
38/2003, les bases reguladores deriven de l'Ordenança municipal de subvencions, definitivament aprovada,
publicada en el BOIB núm. 35 dia 12 de març de 2015, efectuant-se la concessió mitjançant un règim de
concurrència competitiva dels articles 18, 27 i 28 de l'esmentada Ordenança. S'entén que la present convocatòria
s'ajusta a l'única línia de subvenció prevista pel Pla Estratègic aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió
de dia 29 de juliol del 2015.
2. Beneficiaris
Ho seran les persones físiques que siguin titulars de llicència d'autotaxi emesa per l'Ajuntament de Palma, quan
formulin les seves sol•licituds complint els requisits previstos en la present convocatòria i en les normes
aplicables a les subvencions municipals.
3. Import de les subvencions i crèdits pressupostaris
3.1. L’import individual de les ajudes es determinarà mitjançant el prorrateig entre les persones beneficiàries de
l'import global previst, de conformitat amb les previsions dels articles 18 (tercer paràgraf) i 28.2.b de la vigent
Ordenança municipal de subvencions, amb un màxim individual de 6000 €, per a la incorporació per primera
vegada o mitjançant substitució d'un vehicle accessible adaptat per a persones amb discapacitat quan hagi estat
autoritzat segons l'article 45 del reglament municipal regulador del servei, dins del crèdit disponible i sense que
el percentatge màxim de finançament pugui superar en cada cas el 80% del cost total dels vehicles incorporats.
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3.2. Es destina en aquesta convocatòria l’import següent amb càrrec a la partida pressupostària que s’indica,
corresponent als pressuposts de l’any 2018: 30.000 € (trenta mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària
15.44121.77000.
4. Presentació de sol.licituds
4.1. Les sol•licituds s'han de presentar mitjançant instància signada per la persona sol•licitant, en la forma de
l'article 29.2 de l'Ordenança municipal de subvencions. Es pot utilitzar el model que es troba en el Departament
de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma, Av. Sant Ferran s/n, Palma.
Tambè poden ser presentades en qualsevol de les forme previstes per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4.2. Juntament amb la sol.licitud s’ha de presentar la documentació següent:
a. Còpia acarada de la factura, emesa l'any 2017, que reculli i quantifiqui la despesa realitzada per l'adquisició
del vehicle autotaxi, incloent la instal•lació i transformació de l'accessibilitat o adaptació del vehicle. No obstant
això, també seran admeses les factures comercialment emeses els darrers dies de l'any 2016 quan els tràmits
administratius necessaris per a la posada en servei del vehicle s'hagin fet un cop iniciat l'any 2017.
b. Còpia acarada del document justificatiu del pagament efectiu de la factura esmentada, quan l'esmentat
pagament no consti en la pròpia factura.
c. Còpia acarada de la fitxa tècnica del vehicle amb la revisió de la ITV favorable per a la reforma, llevat dels
casos de presentació d'aquest document en coincidència amb el procediment d'incorporació del vehicle.
4.3. Si la sol.licitud o documentació aportada és defectuosa o incompleta, s’ha de requerir al sol.licitant perquè
aporti la documentació o n’esmemi els defectes en el termini de deu dies hàbils, fent constar que, si no ho fa, la
sol.licitud es tindrà per desistida i es dictarà la resolució que preveu l’art. 23.5 de la llei general de subvencions.
5. Termini de presentació de sol.licituds
5.1 El termini per a la presentació de sol•licituds es comptarà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria
fins 30 desembre 2017.
5.2. Quan finalitzi el termini de presentació de sol•licituds, l'Àrea de Mobilitat com a òrgan instructor emetrà la
proposta de resolució donant compliment als criteris de l'article 32 de l'Ordenança municipal de subvencions.
6. Resolució
L’òrgan competent per resoldre la concessió de les subvencions és la Junta de Govern Local.
7. Compatibilitat de les subvencions obtingudes i efectes de la concurrència de subvencions
De conformitat amb els articles 36.4 i 37 de l'Ordenança municipal de referència, les subvencions derivades de
la present convocatòria seran compatibles amb altres ajudes de procedència pública o d'una altra entitat o
persona, obtingudes pels beneficiaris per a la mateixa finalitat, sempre que no se superi en conjunt la quantia del
cost de l'activitat subvencionada. Quan es doni o sobrevingui aquest últim supòsit, s'aplicaran les determinacions
sobre reintegrament de les subvencions de l'article 53 de l'Ordenança municipal de subvencions.
8. Publicació de la concessió individual de les subvencions
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De conformitat amb els articles 28.3.c de la llei general de subvencions i 15.3 de l'Ordenança municipal
d'idèntica matèria, quan l'import individual de les subvencions compreses en la present convocatòria arribi a una
quantia igual o superior de 3000 €, es publicarà en el BOIB una llista detallada de les mateixes. No obstant això,
el contingut íntegre de la resolució de concessió quedarà exposat en la pàgina web municipal.
9. Inscripcions al Registre de subvencions
9.1 De conformitat amb amb l'article 14 de l'Ordenança municipal de subvencions, remetre al Registre de
subvencions el text de la present convocatòria a l'efecte de la seva inscripció.
9.2 Amb posterioritat, s'efectuarà idèntic tràmit quan siguin emesos els actes o documents de l'article 14.4 de
l'Ordenança municipal de subvencions.
10. Termini de resolució de la concessió i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar sobre la concessió de subvencions en el present procediment serà de sis
mesos, des de la publicació de la convocatòria, de conformitat amb l'article 34.4 de l'Ordenança municipal de
subvencions.
11. Previsions sobre el mitjà de notificació o publicació de la resolució de concessió i fi de la via
administrativa
La resolució de concessió de les subvencions serà notificada per escrit als sol•licitants de conformitat amb el
que estableixen els articles 40, 41 i 42 de la Llei 39/2015, indicant que la resolució posarà fi a la via
administrativa i expressant que procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició de l'article 123
d'aquesta llei, sense perjudici d'impugnació directa davant la jurisdicció contenciosa.
De conformitat amb l'article 44 de la Llei 39/2015, quan sigui intentada la notificació sense poder materialitzarla, la resolució serà notificada mitjançant edictes en el butlletí oficial corresponent i al tauler electrònic
municipal d'edictes.
12. Publicitat i publicació de la convocatòria
12.1 De conformitat amb l'article 27.1 de l'Ordenança municipal de subvencions i amb l'article 20.8 de la Llei
general de subvencions, comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) el text de la present
convocatòria als corresponents efectes publicitaris i consegüent trasllat d'extracte de la mateixa per a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).
12.2 Publicar la present convocatòria al BOIB.
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