AJUNTAMENT DE GARRIGAS

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES AL TRANSPORT PER A
ESTUDIANST DE CURSOS DE BATXILLER I GRAU MITJA RESIDENTS EN
EL MUNICIPI DE GARRIGÀS. CURS 2015-2016

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I CRÈDIT PRESSUPOSTARI
1r L’objecte de les bases presents és regular el procediment en règim de
concessió directa, per raons d’interès social, de acord amb l’article 22, punt 2
apartat c) de la Llei General de Subvencions, d’ajudes al transport per a
estudiants de batxiller i cicles formatius de grau mitjà que facin ús del transport
comarcal que fa al trajecte Garrigàs als IES Ramon Muntaner i Narcís
Monturiol, en el curs acadèmic 2015-2016, amb la finalitat de reduir l’impacte
d’aquest tipus de despesa en els economies familiars.
2n La quantia total de les ajudes que es concediran puja fins un màxim de
600€, i la partida pressupostària del projecte de pressupost per l'exercici 2016.
3r De conformitat amb l’article 56.2 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvenciones, es fa constar expressament, que la concessió d’aquestes
ajudes es condiciona a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment
de la resolució de concessió.
2. BENEFICIARIS DE LES SOL·LICITUDS
1r Podran acollir-se a aquestes ajudes els estudiants, residents en el municipi
de Garrigàs, que compleixin els requisits següents:
a. Estar empadronats en el terme municipal de Garrigàs, almenys, amb DOS
anys d'antelació a la data de la convocatòria.
c. Estar matriculats i estar estudiant en l’exercici acadèmic 2015- 2016 a un
dels IES Narcís Monturiol o Ramon Muntaner.
3. DOTACIÓ INDIVIDUAL DE LES AJUDES
1r La quantia individual de l’ajuda per estudiant dependrà de les sol·licituds
presentades.
2n L’ import individual de l’ajuda s’obtindrà tot i procedint-se al prorrateig, entre
els beneficiaris de la subvenció, de l’import global màxim previst en la partida
920/48900 destinat a les ajudes, sense que en cap cas se superen els 300.-€
d’ajuda individual.
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4. COMPATIBILITAT DE LES AJUDES
Les ajudes seran INCOMPATIBLES amb les concedides per altres
administracions públiques, o ens públics o privats, nacionals, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals, per a la mateixa finalitat, d’acord amb
l’article 19.2 de la Llei General de Subvencions.
5. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Les bases presents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província (BOP),
sense perjudici de la seva inserció íntegra en el tauler d’edictes i en la pàgina
web de l’Ajuntament de Garrigàs.
6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
1r El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà des de el 1 de
gener fins el 28 de febrer de 2016
2n Les sol·licituds es presentaran, de dimarts a divendres en horari de 9 a 14
hores a les oficines municipals..
7. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
1r Les sol·licituds hauran de formular-se amb l’imprés oficial (Annex 1).
2r La sol·licitud s’ acompanyarà de la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del DNI o NIF del/la sol·licitant.

b) Certificat de matrícula.
c) Declaració jurada de no percebre ajuda de transport de cap organisme oficial
o privat, de no estar incurs en cap dels supòsits establerts en l’article 13.2 i 3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que
l’inhabiliten per a rebre subvencions i que no té pendent de justificar cap
subvenció concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de Garrigas.

3r L’acreditació del requisit d’estar empadronat a Garrigàs serà objecte de
verificació municipal, sense necessitat que els sol·licitants hagen d’aportar cap
documentació.
4r La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes suposa l’acceptació
formal de les condicions de la convocatòria.
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8. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS
1r L’òrgan competent per a la resolució del procediment serà l'Alcalde.
.
2r Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i, una vegada finalitzat el
procés de gravació informàtica de sol·licituds i verificació de dades, es
confeccionarà pel personal municipal tècnic de l’àrea de Joventut, llistat de
beneficiaris, en el qual es consignarà expressament diligència per a fer constar
que les sol·licituds relacionades, d’acord amb la documentació aportada,
reuneixen els requisits exigits en la convocatòria per accedir a les ajudes.
3r D’acord amb la documentació referida en l’apartat anterior, la Regidoria de
Joventut formularà a l'Alcalde proposta de concessió de les ajudes.
4t La convocatòria es resoldrà en el termini màxim de dos mesos, comptats a
partir del dia següent al de finalització del termini de presentació de sol·licituds,
i la resolució expressarà el nom i cognoms dels beneficiaris i l’import de la
ajuda. Així mateix, detallarà, les sol·licituds d’ajuda denegades amb la causa
que haja motivat la no obtenció d’aquesta.
5é La resolució es farà pública al tauler de anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina
web de l'Ajuntament
6é La resolució posarà fi a la via administrativa, de conformitat amb el que
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
l’Administració Pública i del Procediment Administratiu Comú. Contra aquesta
podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament de
Garrigàs en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà al de la publicació de la
resolució al tauler de Anuncis de l’Ajuntament.
7é Vençut el termini de resolució sense que haguera estat dictada
expressament, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud
per silenci administratiu, de conformitat amb l’article 44.1 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
1r Destinar l’ajuda a la finalitat per a la qual es concedeix.
2r Comunicar per escrit a l'Ajuntament l'obtenció d'ajudes per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol entitat pública o privada.
3r Comunicar per escrit a l'Ajuntament l'abandó del curs acadèmic, en el termini
de 10 dies comptats a partir del següent al del fet causant.
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4t Cooperar amb l’Ajuntament en totes les activitats d’inspecció i verificació que
duga a terme per tal d’assegurar la destinació final de l’ajuda.
5é Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos en la base 11.
9. JUSTIFICACIÓ
1r De conformitat amb el que disposa l’apartat 7 de l’article 30 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, la concessió de les
ajudes al transport no requerirà cap altra justificació que l’acreditació prèvia a la
concessió que els sol·licitants reuneixen els requisits establerts en aquesta
ordre de convocatòria.
2r Els beneficiaris hauran de conservar, no obstant això, els documents
justificatius de l’aplicació del fons rebuts, que podran ser objecte de les
actuacions de comprovació i control, d’acord a allò establert en la Llei 38/2003
de 17 de novembre, general de Subvencions (BOE núm. 276 de 18 de
novembre).
10. PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LES AJUDES
El procediment de pagament de les ajudes previst en la convocatòria present
es realitzarà mitjançant una transferència per l’import de l’ajuda, al compte
corrent del Consell Comarcal de l'Alt Emporda.
11. NORMATIVA REGULADORA
La convocatòria present es regirà per les bases recollides en aquest document i
en tot allò que no hi estiga previst, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions; així com per la resta de legislació concordant.
Garrigàs, a octubre 2015
L’ALCALDE
JOSEP MASOLIVER SUBIROS

Diligència Per a fer constar que les bases presents van ser aprovades pel Ple
de data 8 d'octubre de 2015.
LA SECRETARIA
OLGA SERRATS JUANOLA

CPISR-1 C
OLGA
SERRATS
JUANOLA

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
OLGA SERRATS JUANOLA
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Garrigàs,
ou=Ajuntament de Garrigàs, ou=Serveis
Públics de Certificació CPISR-1 amb
càrrec, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL
(c)05, sn=SERRATS JUANOLA,
givenName=OLGA, title=Secretaria
Interventora, serialNumber=40437362G,
cn=CPISR-1 C OLGA SERRATS JUANOLA
Fecha: 2016.02.11 19:29:13 +01'00'

