
Ajuntament de Bellvei

Annex I

 

BASES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  D’AJUTS 
ECONÒMICS PEL TRANSPORT ESCOLAR INTRAMUNICIPAL, CURS 2021-2022

 

1. Bases Reguladores

Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions estan contingudes 
en l’ordenança reguladora d’ajuts en el transport escolar intramunicipal, aprovada pel 
ple en data 11-01-2018, i publicada en el Butlletí oficial de la província núm. 54, de 
data 16 de març de 2018, la qual va ser modificada  per acord de Ple de data 17 
d’octubre de 2019 i publicada al BOPT de 23 de desembre de 2019.

 

2. Caràcter condicionat de les subvencions

La concessió d’aquestes subvencions té caràcter condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en l’exercici pressupostari en què s’hagi d’executar la despesa 
que suposa el pagament d’aquestes.

 

3. Objectiu

La subvenció té com a finalitat ajudar les famílies de la Urbanització Baronia del Mar,  
per  fer  front  a  una  part  de  les  despeses  del  transport  escolar  fins  al  CEIP  La 
Muntanyeta de Bellvei, afavorint la seva mobilitat intramunicipal.

La quantitat que subvencionarà l’Ajuntament de Bellvei pel curs escolar, serà el 50% 
de la taxa fixada pel Consell Comarcal del Baix Penedès.

 

4. Requisits dels sol·licitants.

Seran requisits dels sol·licitants per a la concessió de les subvencions regulades en 
aquesta convocatòria:

a) Estar empadronat al municipi de Bellvei

b) Assistir a l’Escola La Muntanyeta de Bellvei

c) Fer ús del transport escolar organitzat pel Consell Comarcal del Baix Penedès a 
l’Escola La Muntanyeta de Bellvei.

d)  Declaració  expressa  de  no  ser  deudor  amb l’AEAT.  Tresoreria  General  de  la 
Seguretat Social i amb l’Hisenda Municipal.

 

5. Òrgan competent per a la instrucció i resolució

L’òrgan competent per a la instrucció serà el Secretari Interventor de l’Ajuntament de 
Bellvei i la resolució del procediment serà la Junta de Govern Local.
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6. Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Les  sol·licituds  es  formularan  en  el  model  que  consta  com  a  annex  d’aquesta 
convocatòria. Es dirigiran al Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament, i es presentaran 
en el registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en 
l’article 18 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí  
oficial de la província fins el dia 15 de juliol de 2022.
 

Es podran presentar les sol·licituds de manera telemàtica en els termes que preveu 
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques

 

7. Termini de resolució i notificació

 

El  termini  màxim per a resoldre i  notificar  la resolució del  procediment no podrà 
excedir de sis mesos. El venciment d’aquest termini màxim sense haver notificat la 
resolució legitima els interessats s’entendrà desestimada per silenci administratiu la 
sol·licitud de concessió de la subvenció. La resolució del procediment es notificarà 
als  interessats  d’acord  amb  allò  que  preveu  l’article  40  de  la  Llei  39/2015,  d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques la 
pràctica d’aquesta notificació o publicació s’ajustarà a les disposicions que conté 
l’article 41 de l’esmentada Llei.

 

8. Pagament

Per percebre la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació 
següent:

 

- Original o fotocòpia compulsada del rebut justificatiu del pagament de la despesa.

 

L’import de la subvenció es farà efectiu per transferència bancària al compte corrent 
de l’interessat, prèvia presentació de la documentació corresponent.

 

En el cas de no existir crèdit suficient la concessió de la subvenció quedaria sense 
efectes. 

 

L’atorgament  de  les  bestretes  anticipades resten  condicionades  a  l’existència  de 
crèdit pressupostari adient i suficient previ aprovació de la bestreta anticipada per 
part de la Junta de Govern Local.
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9. Fi de la via administrativa

 

L’acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. De conformitat amb 
allò  que estableix  l’article  123 de la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  es  podrà  interposar  recurs 
potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la recepció de la notificació, o bé 
directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  contenciós 
administratiu de Tarragona

 

Bellvei, document signat electrònicament

L’Alcalde, 

 


