1. Bases reguladores
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en
el Reglament per a la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de
l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola publicat al BOP de Barcelona de data 21
de juliol de 2017, aprovada en data 11 de maig de 2017.
El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de
concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi
d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració establerts
en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que
compleixin amb tots els requisits establerts en la convocatòria.
2. Crèdits pressupostaris
Els crèdits pressupostaris als que s'imputa la subvenció són els següents
21.23102.48002, i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de
5.700,00 euros.
3. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció
L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui
l’Ajuntament referent a l’ajut de la meitat del cost del transport escolar per a tots els
adolescents empadronats al municipi de Sant Salvador de Guardiola que utilitzen el
transport escolar per el curs escolar 2018-2019, com també pels adolescents que
estudien estudis post-obligatoris, no universitaris que per motius d’horaris no poden
agafar el transport escolar , podent gaudir de l’ajut, amb la mateixa quantia.
Poden optar a aquestes subvencions adolescents que estudien estudis
post-obligatoris, no universitaris durant el curs escolar 2018-2019, i que no hagin rebut
cap altre subvenció provinent d’aquest Ajuntament per als mateixos conceptes.
Serà subvencionable:
-

Servei del transport escolar del Consell Comarcal de Bages

-

Altre transport quan s’acrediti la impossibilitat d’ús del servei que ofereix el
Consell Comarcal del Bages.
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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE
TRANSPORT ESCOLAR 2018-2019 PER ALUMNES QUE CURSEN ESTUDIS
POST-OBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

L’import a concedir a cada un dels sol·licitants serà la meitat del cost del servei del
Consell Comarcal del Bages (132,75 euros).

4. Requisits dels sol·licitants
Els beneficiaris hauran de complir les obligacions que derivin de l’acte d’atorgament
de la subvenció i, en tots cas, aquelles que es preveuen els articles 11 i 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., i no poden haver estat
beneficiaris de cap altre ajut provinent d’aquest Ajuntament per als mateixos
conceptes.
5. Òrgan competent per a la instrucció i resolució
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el regidor delegat, El Sr. Manel
Garcia Soriano, que realitzarà proposta segons informe proposta de l’educadora social
de l’EBAS municipal.
L’òrgan competent per a la concessió de la subvenció serà la Junta de Govern Local,
d’acord amb el que preveu l’article 9 del Reglament.

Les sol·licituds s'han de formular amb el model que consta com a annex d'aquesta
convocatòria. S'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament, i s'han de
presentar en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans
assenyalats a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú,
fixant-se 15 dies hàbils com a data màxima de la seva presentació a comptar des del
dia següent de la convocatòria al BOP de Barcelona.
Per a la concessió de les subvencions es precisarà la prèvia sol·licitud del possible
beneficiari, segons model normalitzat que es troba en la pàgina web de l’Ajuntament i
en les oficines municipals, en la qual s’haurà de fer constar el següent:
a) Dades de la subvenció.
b) Identificació del qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.
c) Identificació del qui ha de ser beneficiari, amb expressió del seu DNI o NIF.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
a) autorització perquè l’Ajuntament pugui consultar si s’està o no empadronat, en
cas contrari, adjuntar volant de convivència
b) DNI o NIF del sol·licitant i del beneficiari de l’ajut
c) Fotocòpia de la matrícula dels estudis que està cursant l’adolescent beneficiari
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6. Termini de presentació de sol·licituds i documentació

d) Fotocòpia del carnet de transport escolar del Consell Comarcal del Bages, si
s’escau.
e) En el cas de la impossibilitat d’ús del servei que ofereix el Consell Comarcal del
Bages:
- presentar documentació acreditativa de la impossibilitat
- fotocòpia del número de compte bancari del sol·licitant i/o beneficiari
En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l'Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització
del procediment al que corresponguin, pot exercir el seu dret a no presentar-lo, fent
constar la data i l'òrgan o dependència en el que van ser presentats o emesos.
Es poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari
ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir
de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació, amb
indicació que si així no ho fa se'l tindrà per desistit/da de la seva petició procedint-se a
l'arxiu de la sol·licitud, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a la llei
39/2015, de 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques

Es formularan els informes amb la proposta, per part l’educadora social de l’EBAS
municipal, de concessió i/o denegació dels ajuts a aquells sol·licitants que no
compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.
La Junta de Govern Municipal, com a òrgan competent de l’ Ajuntament resoldrà de
forma motivada els ajuts de transport escolar, i un cop acordada la concessió dels
ajuts o denegació, aquestes seran notificats als interessats en un termini de 10 dies de
la data d’aprovació de la resolució, segons marca la llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
El venciment del termini màxim sense haver estat notificada la resolució legitima als
interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
En el text de la resolució s’expressaran:
a. Les sol·licituds i els sol·licitants a qui s'atorguen les subvencions.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
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7. Termini de resolució i notificació

interessats en un termini màxim de 10 dies de la data d’aprovació de la Resolució,
d’acord amb allà previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
8. Fi de la via administrativa
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa.
D'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta resolució es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern d'aquest
Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la
notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
9. Criteris de valoració de sol·licituds.
El procediment de concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria
serà de concurrència competitiva.

1.

Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola

2.

Cursar estudis post obligatoris no universitaris

3.
Fer ús del servei de transport escolar 2017-2018 del Consell Comarcal del
Bages. En cas de no fer ús d’aquest servei, acreditar la impossibilitat de fer ús
d’aquest.

10. Mitjans de notificació o publicació
Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a tal
efecte en la sol·licitud, tenint en compte el que estableix a aquest efecte la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
11. Acceptació.
Aquesta subvenció es considerarà acceptada pel sol·licitant si en el termini de 10 dies
des de la seva notificació d’atorgament no presenta escrit expressant el contrari.
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Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin tots els requisits per
a poder optar a aquesta subvenció:

12. Forma de pagament.
L’import concedit en concepte de subvenció serà abonat mitjançant transferència
bancària directament al Consell Comarcal del Bages. En cas que s’utilitzi un altre
servei, es realitzarà transferència bancària al prestador. En cas d’ús de transport
particular, es realitzarà transferència bancària al sol·licitant.
13. Justificació de la subvenció.
La realització de l’actuació subvencionada i el seu cost quedaran justificats mitjançant
la presentació de la documentació requerida en la sol·licitud de la subvenció.
14. Causes de reintegrament.
Està obligat a reintegrar el beneficiari/a que hagi percebut la subvenció falsejant les
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per
no realitzar els estudis post obligatoris no universitaris; per la resistència o obstrucció a
les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en
la normativa LGS.
En el cas que s’hagi fet la transferència bancària, el sol·licitant /o beneficiari estarà
obligat a reintegrar l ‘ajut percebut
15. Compatibilitat amb d’altres subvencions

L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el
cost total del transport.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
16. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades que es sol·liciten han de ser lliurades amb caràcter obligatori. La
conseqüència de l’obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les és la
resolució de l’expedient.
En aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola informa als
usuaris/usuàries del següent:
-Les dades de caràcter personal que es facilitin per a l’obtenció de l’objecte de la
sol·licitud, s’inclouran en el fitxer automatitzat HESTIA, del qual la Diputació de
Barcelona és l'encarregada del tractament de les dades personals contingudes en
aquest fitxer i en el fitxer propietat de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, amb
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Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.

la finalitat exclusiva i única de gestionar i tramitar el procediment de concessió de
subvencions establerts per aquesta convocatòria. L'Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola i la Diputació de Barcelona es comprometen a complir els requeriments
normatius previstos a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. La informació serà tractada amb la màxim confidencialitat
-Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
les dades que subministri, adreçant-se a la persona titular de l'Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola.
3.La documentació que acompanya a les sol·licituds es guardarà tres anys als arxius
del Departament de Benestar Social. Passats els tres anys, la documentació es pot
efectuar la seva destrucció mitjançant el procés que decideixi l’Administració.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran
incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, amb la
finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de
subvencions establerts en aquesta convocatòria, d’acord amb els principis de
seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades
estableix.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola.

Els aspectes no previstos en aquesta convocatòria quedaran subjecte al que disposa
el Reglament per a la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social de
l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
L’Alcalde accidental,
Mario Vendrell Vidal
Sant Salvador de Guardiola, a data de la signatura electrònica
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Disposició final.

Annex I
SOL·LICITUD D’AJUT DE TRANSPORT ESCOLAR POST- OBLIGATORI
Curs escolar 2017-2018 ( no universitari)
Cognoms de l’adolescent_________________________________________________
Nom___________________ DNIoNIF_______________data naixement___________
c/___________________________________________ de Sant Salvador de Guardiola
Que estudia a l’institut ___________________________________________________
Curs/Estudis___________________________________________________________
Sr/a_______________________________________________ DNI_______________
( nom i cognoms del pare/mare o tutor)

Sr/a______________________________________________ DNI________________
( nom i cognoms del pare/mare o tutor)

TELF:______________________ e-mail:____________________________________
SOL.LICITO l’ajut de transport escolar ( 50% del cost) pel curs 2017-18 pel meu fill/a.

Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a comunicar la concessió
de l’ajut en el següent e-mail:______________________________________________
Signatura

Signatura

(Signatura de tots/es els/les sol.licitants)

Sant Salvador de Guardiola, _________ de ____________ de 2017
D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de
caràcter personal, li informem que les dades personals subministrades per vostè,
s’incorporaran en un fitxer de que l’Ajuntament n’és responsable, i seran objecte de tractament
per a l’exclusiva finalitat de gestió de les beques de transport escolar, en l’àmbit de les seves
funcions. Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant escrit adreçat al registre d'aquest Ajuntament.

Il·lm. Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
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DECLARO sota la meva responsabilitat:
- Que accepto les bases reguladores de la convocatòria per a la qual sol·licitem l’ajut.
- Que autoritzem l’Ajuntament a consultar el Padró Municipal d’Habitants, al centre
educatiu on cursa els estudis i al Consell Comarcal del Bages per poder tramitar l’ajut
sol·licitat
-Que adopto el compromís en el cas de no utilitzar el transport escolar a utilitzar-lo un
cop concedida l’ajut.

