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La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 1/07/2020, va
aprovar inicialment les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrencia competitiva, per al transport per estudis obligatgoris.
Aquestes bases es van sotmetre a informació pública, mitjançant publicació al BOPT
de data 13/07/2020, per un termini de 20 dies hàbils durant els quals no s’hi han
formulat al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa s’entenen aprovades
definitivament i es procedeix a la publicació del seu text íntegre:

1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de les beques per al transport per estudis
postobligatoris de Batxillerat modalitat artístic, Cicles formatius de grau mitjà, Cicles
formatius de grau superior, estudis superiors de l'àmbit artístic, estudis universitaris o
estudis de grau destinades a estudiants empadronats al terme municipal d’Alcanar,
que no es puguin cursar al municipi per no constar en l’oferta acadèmica de cap dels
centres educatius. Quedaran exempts de les restriccions de modalitats de batxillerat i
cicles formatius les persones que acrediten cursar-ho fora del municipi per
especificitats concretes degudament justificades (esportistes d’elit, persones amb
necessitats educatives especials, ...)
2.- Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que compleixin els
següents requisits específics, que s’addicionaran als previstos amb caràcter general a
la normativa de subvencions, indicada a la base vuitena.
-

Estar empadronat/da i residir al terme municipal d’Alcanar de manera continuada i
durant els 5 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

-

Tenir una edat de 16 anys o més, en el moment de formalització de la matrícula als
estudis postobligatoris.

-

Estar matriculat/da en Batxillerat modalitat artístic, Cicles formatius de grau mitjà,
cicles formatius de grau superior, estudis superiors de l'àmbit artístic, estudis
universitaris en el marc de l’espai europeu d’educació superior o estudis
universitaris oficials anteriors a l’espai europeu d’educació superior per al curs
anterior de la data de la convocatòria. Serà necessari que l’activitat formativa no
s’imparteixi per cap dels centres educatius del municipi. Quedaran exempts de les
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ANUNCI
d’aprovació definitiva de les bases reguladores de les subvencions, en règim de
concurrència competitiva, per al transport per estudis postobligatoris

restriccions de modalitats de batxillerat i cicles formatius les persones que
acrediten cursar-ho fora del municipi per especificitats concretes (esportistes d’elit,
persones amb necessitats educatives especials...)
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Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alcanar i no trobar-se
sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu a la persones
beneficiària/sol·licitant.

3.- Sol·licitud
Les persones interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes
bases hauran de presentar, en el moment de la convocatòria, la sol·licitud, o
descarregar-se el model del web oficial de l’Ajuntament www.alcanar.cat on a més
podran consultar les bases.

-

-

-

Acreditació de la identitat de la persona beneficiària/sol·licitant (nom, CIF, adreça,
telèfon), a través d’una fotocòpia de la documentació oficial pertinent.
Declaració jurada o promesa de la persona beneficiària/sol·licitant d’estar al corrent
de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Alcanar i les altres obligacions
tributàries i de la Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent i
de no trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions
públiques o cap procediment sancionador.
Còpia de la matriculació al centre educatiu del curs anterior a la data de la
convocatòria.
Certificat acreditatiu dels resultats acadèmics del curs anterior a la data de la
convocatòria.
Declaració de compliment de requisits.
Certificat bancari de les dades del compte corrent de la persona
beneficiària/sol·licitant en el qual se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció
que es pugui concedir.
Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics per a la sol·licitud de
subvencions.

D’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud de beca no
compleix els requisits que s’identifiquen o no s’hi inclou la documentació que pertoca,
es requerirà a la persona beneficiària/sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils
esmeni la mancança o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho
fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.
4.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de beca s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament
d’Alcanar, i s’han de presentar amb la documentació que s’hi ha d’adjuntar. Es podrà
realitzar la presentació a través del registre físic, o a través de la seu electrònica, a la
qual es podrà accedir a través del següent enllaç:
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El model de sol·licitud haurà d’anar acompanyat de la següent documentació:
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-

https://alcanar.eadministracio.cat/info.0
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en la publicació de
convocatòria de les presents bases.
5.- Procediment d’atorgament
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L’inici del procediment de concessió de beques es produeix d’ofici, mitjançant acord de
la Junta de govern local, d’aprovació d’aquestes bases, que després es publicaran al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Amb caràcter anual, s’acordarà, també a través d’acord de la Junta de govern local, la
corresponent convocatòria.

En qualsevol cas, la Comissió Avaluadora pot realitzar totes les actuacions que
consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les
quals s’hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació
que consideri pertinents per resoldre. La Comissió Avaluadora estarà formada per la
persona titular de la regidoria d’educació, el/la tècnic/a de joventut i el/la tècnic/a del
Pla educatiu d’entorn d’Alcanar.

El termini màxim per resoldre és de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut el
termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa, es podrà
entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des que s’ha
notificat.
6.- Import de la beca i pagament
L’import resultant de la beca serà el resultat de multiplicar per 1,00€ la distància de
separació en quilòmetres del lloc on es realitzen els estudis respecte al municipi
d’Alcanar.
La subvenció concedida no podrà ser inferior a 30,00 euros ni excedir els 200,00 euros
per alumne/a, sempre que no s’excedeixi de la partida pressupostària total. En aquest
cas, es farà una distribució proporcional entre totes les sol·licituds admeses.
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Una vegada avaluades les sol·licituds, a la vista de l’informe corresponent, la regidoria
d'Educació formularà la proposta de resolució corresponent a la Junta de Govern
Local.
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A la Comissió Avaluadora li correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre
informe. Aquest ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de
la regidoria d'Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en
aquestes bases.

Abans de l’ordenació del pagament, l’Ajuntament d’Alcanar, d’ofici, comprovarà que la
persona beneficiària/sol·licitant estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb
l’Ajuntament.
Quan les persones beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament, com a conseqüència
d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.
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7.- Justificació
La justificació s’haurà de presentar en el termini indicar en la convocatòria, que
coincidirà amb el mes d’octubre.

Pàg. 4-5

S’haurà de justificar la quantitat rebuda a través de la presentació d’un document
oficial, emès pel centre educatiu, on hi consti de manera fefaent els resultats
d’avaluació, les notes o equivalent. La manca de justificació comportarà la pèrdua del
dret a rebre l’import, i serà causa de revocació.
8.- Obligacions de les persones beneficiàries

Estar matriculat/da a un mínim de 30 crèdits o a la meitat d'assignatures en el curs
del qual se sol·licita la beca.

-

Haver aprovat un 60% dels crèdits matriculats en el curs del qual se sol·licita la
beca.

-

Comunicar a l’Ajuntament d’Alcanar l’acceptació o la renúncia de la beca en els
termes de la resolució de la concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén
produïda automàticament si en el termini de quinze dies comptadors des que
s’hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari.

-

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme
l’Ajuntament d’Alcanar o qualsevol dels òrgans de control financer competents i
col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici
d’aquestes funcions de control.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o
revocació de la beca amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que
es podran recuperar tot aplicant el procediment de constrenyiment i inhabilitant a la
persona beneficiària per rebre noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense
perjudici de poder exigir les responsabilitats que hi pogués haver d’ordre penal, civil o
administratiu.
9.- Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
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Són obligacions de les persones beneficiàries de les beques:

serveis dels ens locals, el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la normativa per a
la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui
d’aplicació.
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“Contra aquesta aprovació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 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 notificació.”

L’ALCALDE,
Joan Roig Castell
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Alcanar, signat electrònicament al marge.

