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Núm. 8971
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Edicte d’aprovació d’unes bases reguladores de subvencions
D’acord amb allò que preveu l’article 9.3. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es fa públic que
la Junta de Govern Local, mitjançant acord del dia 15 d’octubre de 2018, ha aprovat les bases reguladores que regiran la
convocatòria de les ajudes per al foment del transport públic entre les i els joves estudiants, el contingut de les quals es
transcriu íntegrament:
“BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES PER AL FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE
LES I ELS JOVES ESTUDIANTS
1. Objecte de la subvenció
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la convocatòria de la concessió d’unes ajudes per fomentar i facilitar la utilització
del transport públic (TEISA i ATM en línies regulars) entre les i els joves estudiants de Banyoles, dins dels límits establerts en
els pressupostos municipals, per a la consecució dels objectius estratègics fixats al Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 de
l’Ajuntament de Banyoles (objectiu estratègic número 4 de l’Àrea de Serveis a les Persones-JOVENTUT, quant al Foment dels
projectes o activitats de caràcter juvenil i del lleure).
2. Règim jurídic
Les ajudes, que estan subjectes a limitació pressupostària, tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament revocables
i reduïbles en tot moment, no generen cap dret d’obtenció d’altres subvencions o ajudes en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.
Les ajudes estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es condicioni l’atorgament i tenen caràcter no
devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de
concessió.
El procediment per a la concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, atenent a l’ordre
d’arribada de les sol·licituds, d’acord amb el que estableixen aquestes bases.
En tot allò no previst en aquestes Bases s’estarà a allò disposat a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
el Reial Decret 88/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, l’Ordenança General
de Subvencions i les Bases d’execució del Pressupost Municipal vigents i a la resta de normativa vigent que sigui d’aplicació.
Les previsions d’aquetes bases reguladores que incorporin o reprodueixin aspectes de la legislació bàsica estatal o autonòmica
d’aplicació, s’entendran automàticament modificades en el moment en que es produeixi la seva revisió.
3. Beneficiaris

4. Convocatòria
L’òrgan competent que aprovarà la convocatòria per a l’atorgament de les ajudes serà l’Alcalde, que podrà delegar aquesta
facultat.
La convocatòria especificarà el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà
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Podran optar a la subvenció les persones físiques que acreditin reunir els següents requisits:
- Estar empadronat a Banyoles
- Tenir entre 16 i 25 anys.
- Estar en possessió de la matrícula del primer curs d’un Institut (per cursar un cicle formatiu o batxillerat que no
s’ofereixi en un dels instituts de Banyoles), d’una Universitat o d’un programa PFI de Barcelona, UA Barcelona, Olot
o Girona.

Núm. 202 – 19 d’octubre de 2018

Pàg. 14

de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i s’anunciarà pels mitjans adients (pàgina web,
xarxes socials, seu electrònica, etc.) que garanteixin el seu coneixement efectiu per part de les persones físiques potencialment
beneficiàries.
La convocatòria especificarà el crèdit pressupostari on s’han d’imputar les subvencions i la seva quantia màxima dins del
límit dels crèdits disponibles.
5. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat que es pot trobar a l’Oficina Jove del Pla de l’EstanyCal Drac i el seu web www.plaestanyjove.cat i a l’Ajuntament de Banyoles i la seva seu electrònica, segons el que estableix
l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Banyoles.
Juntament amb la sol·licitud s’adjuntarà la documentació que s’hi especifica:
- Còpia del DNI de la persona sol·licitant
- Còpia de la matrícula del primer curs d’un Institut (per cursar un cicle formatiu o batxillerat que no s’ofereixi en un
dels instituts de Banyoles), d’una Universitat o d’un programa PFI de Barcelona, UA Barcelona, Olot o Girona.
Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà al sol·licitant per tal que les esmeni o la presenti en el termini màxim
i improrrogable de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que, en cas contrari, es declararà desistit de la petició i es procedirà a
l’arxiu de les actuacions, prèvia declaració expressa. Així mateix, si el sol·licitant ho autoritza, el requeriment d’esmena de
sol·licitud es podrà realitzar per correu electrònic.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació íntegra, per part de la persona sol·licitant, del contingut
d’aquestes bases. Paral·lelament, la mateixa sol·licitud de subvenció incorpora l’acceptació per part del beneficiari de l’ajuda
en cas d’atorgar-se.
6. Naturalesa de les ajudes
Les ajudes al transport es materialitzarà en una targeta de viatge de les línies regular de la TEISA i l’ATM del següent tipus:
1. Girona: targeta 10/30
2. Olot: Bono 10
3. Barcelona: targeta amb 8 viatges
4. UA Bellaterra: targeta amb 8 viatges
7. Procediment de concessió
Un cop aprovades les bases reguladores el procediment de concessió de la subvenció s’iniciarà d’ofici, mitjançant decret
d’alcaldia que aprovi la convocatòria. La seva publicació es realitzarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i un
extracte al BOP.
El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva. Les ajudes
s’atorgaran segons ordre cronològic de presentació de la sol·licitud, amb la documentació completa, fins a esgotar l’import
màxim de la convocatòria.
Les sol·licituds es valoraran segons el compliment de l’apartat 3 d’aquestes bases; es tracta d’un criteri excloent que admetrà
o exclourà la sol·licitud.
Una vegada s’hagin valorat totes les sol·licituds, s’informarà per escrit als sol·licitants en un termini màxim de 3 mesos.
8. Infraccions o sancions
L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o a la normativa d’aplicació, donarà lloc a l’aplicació del règim
d’infraccions i sancions establert al Títol IV de la Llei General de Subvencions.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com l’extracte previst a l’article 17.3b) de la Llei
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38/2003 General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, a través de la Base de Dades Nacional
de Subvencions.
DISPOSICIONS FINALS
Es faculta la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Banyoles per fer la interpretació d’aquestes bases i per prendre els
acords sobre els aspectes de la matèria de subvencions que prevegin expressament.
Aquestes bases reguladores entraran en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i en el
taulell d’anuncis de la Corporació.”
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Banyoles, 15 d’octubre de 2018
Miquel Noguer i Planas
Alcalde
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