BASES PER A L’ATORGAMENT GRATUÏT DE TARGETES MONOMODALS DE L’OPERADOR (S1) A
ACOMPANYANTS D’ALUMNES ESCOLARITZATS EN CENTRES EDUCATIUS DE GRANOLLERS,
ALLUNYATS DEL DOMICILI HABITUAL. PER A L’ANY 2016

1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament de forma gratuïta de la targeta
monomodal de l’operador (S1) de transport urbà per a les famílies amb fills escolaritzats, entre P3 i 2n
d’ESO, en un centre públic o concertat i als que no se’ls hagi assignat cap de les opcions per elles
demanades, en el moment de preinscripció, fins esgotar la partida pressupostària prevista per a aquesta
subvenció.
Aquestes bases es desenvolupen en el marc del què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
2. Beneficiaris
Tindrà dret a obtenir la targeta monomodal un acompanyant de l’alumne o alumnes, en cas de germans,
escolaritzats per la Comissió de Garanties d’Admissió (CGA), entre P3 i 2n d’ESO, en un centre públic o
concertat de Granollers i que no hagi estat triat per la família en cap de les opcions en el moment de la
preinscripció, sempre i quan el centre educatiu assignat estigui més lluny d’un kilòmetre i mig del domicili
de residència.
3. Requisits
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les famílies sol·licitants han de complir les
següents condicions:
- Reunir les condicions de beneficiari del punt 2 d’aquestes bases.
- Estar empadronat a Granollers.
- Complir els requisits i les condicions generals establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
4. Terminis per presentar la sol·licitud
Els interessats podran sol·licitar l’atorgament de targetes per a acompanyants en qualsevol moment des
de l’endemà de la publicació de les bases al BOP i fins al 30 de novembre de 2016, sempre que
compleixin les condicions d’accés recollides als articles de l’1 al 3 d’aquestes bases.
5. Sol·licituds
5.1. Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari.
5.2. La sol·licitud, acompanyada de la documentació exigida, s'haurà de presentar a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC), situada al carrer Sant Josep, número 7, planta baixa, en horari d'atenció al públic.
La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

5.3 En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases serà disponible en el web de
l'Ajuntament de Granollers a l'adreça: www.granollers.cat.
6. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
6.1 La família haurà de presentar una sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat que s’adjunta com a
annex 1 d’aquestes bases i s'haurà d'adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI, NIF, NIE o Passaport
b) Fotocòpia del full de sol·licitud de plaça escolar
6.2 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de
les dades que s'hi consten o es declaren.
6.3 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 de 10 dies a comptar des de la recepció del
requeriment, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació, amb l'advertiment
exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se'l tindrà per
desistit de la seva sol·licitud.
7. Publicitat de les bases i la convocatòria
Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i al tauler d'edictes de la corporació municipal.
8. Consignació pressupostària
La dotació màxima destinada a la convocatòria de subvencions és de 10.000,00 €, prevista a l'aplicació
pressupostària J4101.32620.48000 Ajuts a transports.
9. Comissió de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una Comissió de Valoració integrada pel regidor
delegat d’Educació, per la cap del Servei d'Educació i per la tècnica del Servei d'Educació, responsable
de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Les sol·licituds seran valorades cas per cas, previ informe de la Comissió de Garanties d’Admissió (CGA).
10. Criteris d’adjudicació
El número de targetes a les que es tindrà dret, dependrà de si el nen/a es queda o no a dinar a l’escola.
11. Resolució i notificació
11.1. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions serà el Regidor delegat d’Educació,
d’acord amb l’acord amb la Resolució d’alcaldia 530 de 16 de juny de 2015.
11.2. El termini màxim per resoldre la sol·licitud serà d’un mes des de la presentació de la sol·licitud de la
subvenció.
11.3 L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats,
d'acord amb el previst als articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administrat comú.

12. Acceptació de la subvenció
La persona beneficiària de la subvenció restarà obligada a signar, abans d’obtenir la targeta de transport
gratuïta, un escrit d’acceptació de la subvenció, d’acord amb el model que li serà facilitat.
13. Pagament i justificació
Les Targetes de transport seran lliurades al beneficiari a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. El lliurament es
farà en terminis mensuals, d’acord amb el calendari que s’aprovarà en la Resolució d’atorgament.
En el moment de recollir el títol següent, que mai podrà ser abans de la data indicada en el calendari de
lliurament aprovat, caldrà que es lliuri a l’OAC el títol esgotat.
14. Revocació de l’ajut i renúncies
14.1. L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les dades
aportades per a l’obtenció de l’ajut, podent-se procedir a la seva revocació, d'ofici o a instància de part,
en el cas d'incompliment de la concessió de la subvenció.
14.2. Pel desistiment i renúncia de les subvencions són d’aplicació els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu
comú.
15. Canvis d'escolarització
Un cop resolta la convocatòria, si es produeix un canvi de centre escolar, i aquest es troba a menys d’un
quilòmetre i mig del domicili, la subvenció quedarà sense efecte immediat.

Granollers, 21 de gener de 2016

