CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ALS TRANSPORT URBÀ A ACOMPANYANTS
D’ALUMNES ESCOLARITZATS EN CENTRES EDUCATIUS DE GRANOLLERS ALLUNYATS DEL
DOMICILI HABITUAL PER AL CURS ESCOLAR 2018-2019
1. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els acompanyants de l’alumne o alumnes, en cas
de germans, escolaritzats per la Comissió de Garanties d’Admissió, entre P3 i 4t 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 habitual de l'alumne/a.
2. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament d'ajuts al transport urbà per a les
famílies amb fills escolaritzats, entre P3 i 4t 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.
3. Bases reguladores
Les bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria seran les aprovades juntament amb aquesta
convocatòria.
Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van ser
aprovades mitjançant acord del Ple de la corporació de 28 de febrer de 2006, pel qual s'aprova
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, publicada en el BOPB núm. 130 del
dia 1 de juny de 2006, i modificada per acord Plenari de data 25 de maig de 2010, publicat al BOPB de
data 10 de gener de 2011.
4. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta
convocatòria serà d'un total de 10.000,00 €; corresponents a 5.000,00 € a càrrec de l'aplicació
pressupostària J4101/32620/48000 'Ajuts a transport' del present exercici 2018; i a 5.000,00 € a càrrec
de l'aplicació pressupostària J4101/32620/48000 'Ajuts a transport' de l'exercici 2019, restant subjecte
aquest segon import a l'existència de crèdit adequat i suficient.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.
5. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 d'abril de 2019, a partir de l’endemà de la
publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a les que serà
d'aplicació les previsions previstes als punts 4 i 5 de les bases reguladores.
6. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà el de concurrència
no competitiva, que s'ajustarà allò establert a les bases específiques que la regulen.

7. Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a 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 a la seva notificació.

