REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT AL
CENTRE DE DIA DE GENT GRAN

Art. 1 És objecte d’aquest Reglament la regulació de la prestació del servei públic
municipal de transport adaptat al Centre de Dia de gent gran de l’ICASS amb seu a la
avinguda Lesseps núm. 4 de Cerdanyola del Vallès, entès com un servei social
complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones grans i
amb les seves capacitats de mobilitat i autonomia disminuïdes.
Art. 2 L’activitat pròpia de transport adaptat resta assumida per l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès com a servei propi, d’acord amb l’article 25.2k de la Ley 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de “las bases del régimen local”, l’article 63.2k de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, els articles 15, 17 i 27
del Decret legislatiu 17/1994, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de les
lleis reguladores d’assistència i Serveis Socials i d’acord amb les prescripcions legals
contingudes en el Decret 284/96, de 23 de juliol respecte del transport adaptat.
Art. 3 Els objectius del transport adaptat regulat per aquest reglament són:
a) Facilitar als usuaris l’accés al centre de dia de l’ICASS situat a l’avinguda Lesseps
núm. 4 de Cerdanyola del Vallès.
b) Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
Art. 4 El servei de transport adaptat es prestarà indirectament sota la forma de
concessió. El concessionari haurà de garantir que el servei es portarà a terme per
professionals que acreditin una formació adequada a les necessitats de les persones a
atendre.
Art. 5 Inicialment el servei de transport adaptat es prestarà amb caràcter gratuït. No
obstant això i d’acord amb l’article 45 del Decret Legislatiu 17/1994 de 16 novembre,
de refosa de les lleis de serveis socials, es podrà regular mitjançant ordenança fiscal
municipal preu públic per aquest servei. En tot cas el preu públic preveurà l’aplicació
d’un barem que avaluï la situació de cada usuari o usuària, tenint en compte:
a) la situació econòmica del beneficiari o beneficiària i la de les seves famílies.
b) La possibilitat real i objectiva dels familiars de fer-se càrrec del trasllat de l’usuari o
usuària al Centre de Dia.
c) L’estat de necessitat física i/o psíquica de l’usuari o usuària.
Art. 6 La prestació a que donarà lloc aquest servei és el transport adaptat al grau de
disminució dels usuaris per tal de possibilitar el seu accés al Centre de Dia per gent gran
de l’ICASS a Cerdanyola.
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Art. 7 Els usuaris o usuàries potencials del servei de transport adaptat seran aquelles
persones que resideixin a Cerdanyola del Vallès, hagin obtingut plaça al Centre de Dia
per gent gran de l’ICASS a Cerdanyola i tinguin disminuïdes les seves capacitats de
mobilitat i autonomia personal.
Aquelles persones que, havent obtingut plaça en el Centre de Dia per gent gran de
l’ICASS a Cerdanyola, vulguin beneficiar-se del servei de transport adaptat, hauran de
sol·licitar-ho als serveis socials municipals, que faran la valoració de la situació amb la
intervenció d’un tècnic o tècnica de serveis socials que diagnosticarà la idoneïtat del
servei a la situació presentada.
Art. 8 El servei de transport adaptat s’oferirà, habitualment, de dilluns a divendres,
laborables, en coordinació amb l’horari, d’entrada i sortida, que estableixi el Centre de
Dia per gent gran de l’ICASS a Cerdanyola.
Art. 9 Drets dels usuaris i usuàries i/o de les seves famílies:
a) Dret a la informació prèvia i a la participació en l’elaboració del pla de treball
individualitzat que s’estableixi per garantir l’adequada atenció de la persona gran.
b) Dret a la intimitat i a la no-divulgació de les dades personals que figurin en els seus
expedients.
c) Dret a la continuïtat en la prestació del servei en les condicions establertes o
convingudes, sens perjudici de les modificacions o cessament que s’acordi atenent
l’evolució dels afectats.
d) Dret a rebre un tracte digne per part de les persones que prestin el servei.
e) Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, ètnia, sexe, religió,
opinió, malaltia o qualsevol altre condició o circumstància personal, familiar o
social.
f) Dret a l’accés al servei en condicions d’igualtat, tenint en compte el seu estat de
necessitat.
g) Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudiment dels drets
establerts.
Art. 10 Són obligacions dels usuaris i usuàries i/o de les seves famílies:
a) Complir el Reglament del Servei de transport adaptat
b) Respectar i facilitar la convivència.
c) Complir el pla de treball elaborat per tal de garantir l’adequada atenció a la persona
gran beneficiària del servei.
d) Abonar, en el seu cas, el preu públic que correspongui d’acord amb la normativa
vigent.
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Art. 11 En cas d’incompliment reiterat i culpable de les seves obligacions per part
d’algun usuari o usuària o de les seves famílies, es podrà suspendre la prestació del
servei, prèvia incoació de l’expedient corresponent.
Cerdanyola del Vallès, 15 d’abril de 1999
LA COMISSIÓ REDACTORA
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