Ajuntament de Llorenç del Penedès

1. Bases Reguladores
Aquestes subvencions es regiran per allò que s'ha fixat en la present convocatòria, en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; en el Reglament General de la Llei
de Subvencions aprovat per Reial decret 886/2006, de 21 de juliol; en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; en el Reial
decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de
Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques; i en les restants
normes de dret administratiu que en el seu cas siguin aplicables, i en defecte d'això, les
normes de dret privat.
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan aprovades en data 30
de setembre de 2021, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona en data
26 de novembre de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 7 de
desembre de 2021.
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 hagin obtingut
major valoració en aplicació dels citats criteris.
2. Crèdits Pressupostaris
Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents: 481.00.326
La quantia total màxima de les subvencions convocades és de 3.000€.
3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Concessió de la subvenció
La subvenció té per finalitat ordenar l’atorgament d’ajuts per al transport per a l’alumnat de
Llorenç del Penedès que cursi els seus estudis de Grau o Màster a les universitats públiques
per tal d’ajudar a sufragar una part dels costos de desplaçament als seus centres d’estudis.
L'import de la subvenció no podrà superar el 100 % de la despesa.
La concessió de les ajudes contemplades en la present convocatòria se subjectarà als
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació,
així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels
recursos públics.
4. Requisits per Sol·licitar la Subvenció i la Forma d'Acreditar-los
Requisits per sol·licitar la subvenció:
a) Estar empadronats en el municipi de Llorenç del Penedès i haver-ho estat durant mínim
l’any immediatament anterior a la sol·licitud d’aquest ajut.
b) Cursar estudis presencials de Grau o Màster a les universitats públiques.
c) Haver superat com a mínim el 70% dels crèdits matriculats el curs anterior. L’alumnat del
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primer curs de Grau no haurà de validar aquest requisit.
d) Trobar-se dins dels llindars de renda familiar previstos en aquestes bases.
e) Tenir una edat màxima de 25 anys en el moment de sol·licitar l’ajut.
Aquests requisits hauran de ser acreditats pels sol·licitants.
5. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució del Procediment
L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el Departament de Secretaria.
Aquest sol·licitarà quants informes estimi necessaris per resoldre, així com avaluar les
sol·licituds que es presentin dintre del termini i en la forma escaient, tot això de conformitat
amb l'article 24 de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, General de Subvencions.
L'òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local.
6. Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació
Les sol·licituds es dirigiran a l'Alcalde de l'Ajuntament, i es presentaran preferentment a la
Seu Electrònica de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en el termini de 15 dies naturals des de la publicació de l'extracte de la
convocatòria en el tauler d’anuncis.
Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents:
Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigor.
Resguard de matrícula del curs 2022/2023.
Justificant del pagament de l’import de la matrícula (per els alumnes que disposin de
la exempció de pagament, hauran de justificar-la).
 Acreditació de les notes i assignatures cursades en el curs 2021/2022 (per els
alumnes a partir de segon curs de Grau).
 Dades fiscals de tots membres de la unitat familiar majors de 18 anys mitjançant
fotocòpia de la darrera declaració de la renda, i també dels menors d’edat que
percebin ingressos de qualsevol tipus.
 Certificat del número de compte on el sol·licitant consti com a titular en que desitgi
que es realitzi l’abonament de l’import de l’ajuda en cas de ser-li concedida.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la norma de convocatòria, l'òrgan
competent requerirà a l'interessat perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10
dies, indicant-li que si no ho fes se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud.
7. Proposta de resolució provisional, resolució definitiva, terminis i notificació
Una vegada avaluades les sol·licituds, per l'òrgan instructor es formularà la proposta de
resolució provisional, degudament motivada, que serà notificada als interessats mitjançant el
tauler d’anuncis, concedint un termini de 10 dies per presentar al·legacions.
Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en procediment ni siguin tinguts en
compte altres fets ni altres al·legacions i les proves que les adduïdes pels interessats. En
aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.
Després d'examinar les al·legacions si les hi hagués, es formularà la proposta de resolució
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definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels quals es
proposa la concessió de la subvenció, i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els
criteris de valoració seguits per efectuar-la.
Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, l'òrgan competent resoldrà el
procediment. La resolució, a més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als
quals es concedeix la subvenció, farà constar, en el seu cas, de manera expressa, la
desestimació de la resta de les sol·licituds. El termini de resolució i notificació serà de abans
de finalitzar l’any.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats
per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció.
10. Criteris de Valoració de Sol·licituds
Els criteris per a l'assignació de les subvencions seran els continguts en les Bases.
11. Mitjans de notificació o publicació
Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a aquest
efecte en la sol·licitud, tenint en compte allò que s'ha fixat a aquests efectes en l'article 41 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Llorenç del Penedès, a la data de la signatura electrònica.
Jordi Marlès Ribas
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