La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2021,
va aprovar les Bases específiques reguladores de la subvenció per ajudes al
transport per la realització d’estudis reglats no obligatoris.
De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies
bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i de l’article 124.2
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, i art. 83 de la Llei 39/2015, del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, aquestes Bases
s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar
al·legacions.
El text de les Bases és el següent:
“ Bases reguladores de les ajudes al transport per la realització d’estudis
reglats no obligatoris
Article 1. Objecte
L'objecte de les presents bases és la regulació de l’atorgament de subvencions
per part de l’Ajuntament de Llançà a joves del municipi per al finançament dels
costos del transport públic col·lectiu, derivats del desplaçament en viatge
d’anada i tornada al municipi, per a la realització d’estudis reglats no obligatoris
en centres públics o privats, tals com cicles formatius o estudis universitaris.
Article 2. Règim jurídic
Constitueix el règim jurídic aplicable:
- L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà, aprovada pel Ple en sessió de data 1 d’octubre de 2008
i publicada al BOP de Girona núm. 198 de data 14 d’octubre de 2008.
- Les Bases d’execució del pressupost municipal.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament
de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
- El Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i
eficiència.
Aquest procediment per la concessió de subvencions es tramitarà en règim de
concurrència competitiva.
La concessió d’aquestes subvencions és compatible amb l’atorgament de
subvencions pel mateix objecte, promogudes per altres entitats, tant públiques
com privades.
Article 3. Persones beneficiàries
Podran acollir-se a aquesta línia subvencional els joves i les joves que cursin
estudis reglats no obligatoris, tant en centres públics com privats, els quals es
desplacin amb transport públic col·lectiu de viatgers fins al centre on realitzen
els seus estudis (tren, metro, bus), i que compleixin els següents requisits:
-

-

Estar empadronat al municipi de Llançà, amb una antiguitat mínima de
dotze mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria.
Tenir una edat compresa entre 16 i 25 anys ambdós inclosos, en el
moment de la publicació de la convocatòria o complir-los durant el
mateix exercici.
Estar matriculat en estudis reglats no obligatoris (cicles formatius,
estudis universitaris) en el curs lectiu de la convocatòria com a mínim de
45 crèdits o d’un 75% de la càrrega lectiva.
Ser titular d’un abonament mensual, trimestral, quinzenal, bonos o
similar de transport públic, acreditatiu de l’ús del mitjà de transport des
de Llançà, en viatge d’anada i tornada, i fins al lloc on s’imparteixen els
seus estudis.
Estar al corrent en les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Llançà, així com amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

Article 4. Termini de presentació de sol·licituds
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Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter
voluntari i eventual, són lliurament revocables en els supòsits previstos per la
normativa de subvencions i les presents bases reguladores no generen cap
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar
com a precedent.
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- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
- La Llei19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals
i garantia dels drets digitals i el Reglament europeu vigent en la matèria.
- La resta de normativa vigent aplicable.

La sol·licitud de la subvenció implica l'acceptació de les bases reguladores.
La justificació es presentarà en el mateix moment de la sol·licitud de subvenció.
Quedaran excloses les subvencions sol·licitades fora del període establert en la
convocatòria.
Article 5. Convocatòria
La convocatòria, d’acord amb l’art. 17.3.b) de la Llei 38/2003, General de
Subvencions, s’haurà de publicar en la BDNS i un extracte de la mateixa es
publicarà en el BOP de Girona, així com a la pàgina web i al tauler d’anuncis de
la Corporació.
Article 6. Documentació a aportar
La concurrència de les circumstàncies a les que es refereix l’article 3
d’aquestes Bases, s’acreditaran amb l’aportació de la següent documentació:
-

-

-

Instància de sol·licitud de l’alumne, segons model específic normalitzat,
degudament emplenada, també amb les dades d’identificació i contacte
del beneficiari.
Si el beneficiari és menor d’edat, la instància la subscriurà el
pare/mare/tutor legal.
DNI o NIE de la persona sol·licitant.
Justificant de matrícula en el curs lectiu respecte al qual es sol·licita
subvenció.
Justificants dels desplaçaments fins al centre on realitzen els seus
estudis, amb indicació del DNI de la persona interessada i la data de
validació. Cal justificar amb documents acreditatius la despesa
efectuada (títols de transport validats).
Fitxa de creditor segons model normalitzat amb les dades de domiciliació
bancaria.

Article 7. Esmena de deficiències de les sol·licituds
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Les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica a través de la instància
específica, accessible des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Llançà, o
presencialment a l’Ajuntament havent sol·licitat cita prèvia amb antelació, i
aportant tots els documents necessaris.
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El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s’indiqui a la
convocatòria. El període computarà des de l’endemà de la publicació del
corresponent extracte de la convocatòria al BOP de Girona, mitjançant la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

L’import de la subvenció correspondrà a l’abonament del 100 % de l’import de
la despesa acreditada en transport públic de viatgers per assistència a la
realització de formació reglada no obligatòria, en viatge d’anada i tornada a
Llançà, amb el límit de 250 € per sol·licitud.
Amb tot, aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del
nombre de sol·licituds presentades i els seus imports, es superi la quantitat
prevista de la partida pressupostària aprovada per aquesta prestació. En
aquest cas s'establirà un prorrateig de les ajudes entre totes les persones
beneficiàries.
No seran subvencionables els desplaçaments fins al centre on s’imparteixen els
seus estudis, amb vehicles de caràcter privat.
Article 9. Consignació pressupostària
La quantia màxima consignada serà la que fixi cada convocatòria.
Article 10. Ordenació, instrucció i resolució de l'expedient
L’ordenació i instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions
correspon a l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Llançà, sense perjudici de les
delegacions que es considerin oportunes, la qual realitzarà les actuacions
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en
virtut de les quals es formularà la corresponent proposta de concessió.
La Junta de Govern Local és l'òrgan competent per a la resolució del
procediment d'atorgament de les subvencions i és competent per resoldre
qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.
La justificació de la subvenció s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud de
la subvenció.
L'acord de concessió de la subvenció contindrà el nom del beneficiari de la
subvenció i la quantitat a la qual tenen dret. Aquest acord s'adoptarà en el
termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds.
Es notificarà l’acord de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també
als peticionaris de les sol·licituds desestimades.
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Article 8. Import de la subvenció
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En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les
bases, es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a
partir de l'endemà de la recepció de la notificació per esmenar-ho. En el cas
que no s'esmeni dins d'aquest termini s'entendrà per desistida la petició de
subvenció.

Contra l’acord de concessió/denegació de les subvencions, que esgota la via
administrativa, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
en el termini d’un mes, o, directament, recurs contenciós administratiu, o
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos
Els acords de concessió de les subvencions es faran públics a l’e-tauler de
l’Ajuntament i de conformitat amb allò establert a l’art. 8 de la Llei General de
Subvencions, aquesta publicació s’acompanyarà amb una relació dels
beneficiaris de les subvencions, així com el número i la quantia de les
mateixes. Així mateix, es trametrà a la BDNS per a la seva publicació.
Article 14. Pagament
L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament.
El pagament es farà mitjançant transferència bancària al número de compte
que l’interessat hagi indicat en la sol·licitud (fitxa de creditor), una vegada
transcorregut el període determinat d’acceptació de la subvenció.
Article 15. Justificació de la subvenció
La concessió de la subvenció comporta l’acreditació documental justificativa de
la despesa objecte de l’ajut, per la qual cosa no serà necessària cap tipus de
justificació posterior.
Article 16. Acceptació de la subvenció
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini de 10 dies
naturals el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la
subvenció i es realitzarà la transferència bancària.
Article 17. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de la subvenció contemplada en les presents bases s'obligaran
a complir les següents condicions:
a) Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions.
b) Destinar la prestació a la finalitat que la motiva.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que efectuï l'Ajuntament
de Llançà i facilitar quanta informació i documentació li sigui requerida.
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Article 13. Impugnació
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La notificació es farà per mitjans electrònics, si així s’ha assenyalat en el
formulari específic de sol·licitud. La notificació electrònica es realitza previ avís
a l’adreça de correu electrònic facilitada, que s’haurà indicat a la sol·licitud.

Article 18. Reintegrament de la subvenció
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i especialment:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu
atorgament o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’activitat subvencionada que fonamenta
la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, amb
les condicions previstes a l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer.
Article 19. Incompatibilitats
Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres
ajuts, subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents
d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional,
estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
El conjunt d'aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions
subvencionades.
Article 20. Inadmissió i desistiment
L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de
sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la
sol·licitud.
La manca de presentació de qualsevol dels documents exigits per aquestes
bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies
hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.
Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de
subvenció abans de rebre la resolució d'atorgament, presentant un escrit de
desistiment.
Article 20. Infraccions i sancions
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L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits, originarà responsabilitats que
en cada cas corresponguin a banda de la incoació de l’expedient de
reintegrament de l’ajut atorgat.
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d) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament,
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
e) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de la
prestació i que específicament s'estableixi en l'acord de concessió d'aquesta.

Article 21. Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el
Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personals seran
tractades d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix
la normativa sobreprotecció de dades.”
Llançà, amb data de signatura electrònica
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L’Alcaldessa
Núria Escarpanter i Olivet
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En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en els articles
52 a 69 de la Llei 38/2003, de 17de novembre, general de Subvencions.

Document signat per Núria Escarpanter Olivet - DNI (TCAT)
en data 10/09/2021

Signat per:
Diputació de Girona

