Extracte de l'acord de 9 de setembre de 2021 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Llançà, de convocatòria de les ajudes al transport per a la realització d'estudis reglats no
obligatoris

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.
2. Règim jurídic
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.
La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
La concessió d'aquestes subvencions és compatible amb l'atorgament de subvencions pel mateix
objecte, promogudes per altres entitats, tant públiques com privades.
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.
4. Termini de presentació de sol·licituds
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).
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.
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.
5. 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:
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Butlletí Oficial de la Província de Girona

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 publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/584773)
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BDNS(Identif.):584773

6. Import de la subvenció
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.
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Llançà, 22 de setembre de 2021.- La interventora accidental, Sara Gutiérrez Giner
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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.
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Document signat per La interventora accidental, Sara Gutiérrez Giner
en data 22/09/2021

Signat per:
Diputació de Girona

