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Núm. 6947
AJUntAment de BAnYOLes 

Extracte en la BDNS de la convocatòria d’ajuts al foment del transport 
públic per a estudiants joves de Banyoles 2019 

administració Pública: aJuNTaMENT DE BaNYOLEs 
Codi administració Pública: L01170157 
Òrgan: aJuNTaMENT DE BaNYOLEs 
Codi Òrgan: L01170157 
Id anunci: 51326 
Codi convocatòria: 471537 
Ref convocatòria: X2019005544 
Des convocatòria: aJuDEs aL FOMENT DEL TRaNsPORT PÚ-
BLIC PER a EsTuDIaNTs JOVEs DE BaNYOLEs 2019 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es pu-
blica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot 
consultar a la base de dades nacional de subvencions: 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer.- Beneficiaris 

Podran optar a la subvenció les persones físiques que acreditin reu-
nir 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.

segon.- Finalitat 

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’unes ajudes per fo-
mentar i facilitar la utilització del transport públic (TEIsa i aTM 
en línies regulars) entre les i els joves estudiants de Banyoles, en 
règim de concurrència no competitiva, dins dels límits establerts en 
els pressupostos municipals, per a la consecució dels objectius estra-
tègics fixats al Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 de l’Ajunta-
ment de Banyoles (objectiu estratègic número 4 de l’Àrea de serveis 
a les Persones-JOVENTuT, quant al Foment dels projectes o activi-
tats de caràcter juvenil i del lleure).
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Tercer.-  Bases reguladores

acord de la Junta de Govern Local del dia 15 d’octubre de 2018 i 
que, un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
van entrat en vigor el dia 23 d’octubre de 2018.
http://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/202/201820208971.pdf 

Quart.- Import

Crèdit de la partida 2019.43.23105.48980 Jov. subv. Projectes de Jo-
ventut per import de 575,00 euros.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

Vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest ex-
tracte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

Banyoles, 7 d’agost de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
alcalde 


