Convocatòria dels ajuts per a l’adquisició d’abonaments mensuals en
trens regionals, de mitja distància i d’alta velocitat per a estudiants
universitaris per a l’any 2018
1. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions
Aquesta convocatòria està específicament destinada a ajudar econòmicament
aquells estudiants que agafin cada dia els trens regionals, de mitja distància o
d’alta velocitat per a desplaçar-se als centres formatius on s’imparteixen els
estudis als quals estan matriculats. Amb aquesta iniciativa, l’ajuntament de
Figueres pretén potenciar l’arrelament a la ciutat i afavorir que els joves que hi
pernocten, hi construeixin el gruix principal dels seus vincles i identitat.
La convocatòria es realitza de conformitat amb les bases aprovades pel ple
municipal en sessió de data 10 de maig de 2018 i publicades al BOP de 14 de
juny de 2018.
2. Crèdit pressupostari assignat i quantia màxima que s’hi destina
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 18 204 32600 48001 “Transport estudiants” de
l’exercici 2018 i s’hi destina la quantitat total de 25.000 euros.
3.- Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los
Poden sol·licitar aquest ajut totes aquelles persones que tinguin entre 16 i 25
anys durant el curs acadèmic 2017-2018. Els beneficiaris d’aquest ajut hauran
de complir els requisits següents:
· Ser estudiant universitari o cursar estudis de grau mig o superiors.
· Estar empadronat a Figueres i tenir entre 16 i 25 anys.
· Estar matriculat de com a mínim 45 crèdits (o un 75% de la càrrega lectiva per
curs, en cas que el pla d’estudis del centre no es computi amb crèdits).
· Desplaçar-se cada dia amb tren regional, mitja distància o alta velocitat per
anar i venir del centre on estudien i ser titulars d’un abonament mensual.
4.- Termini de presentació de sol·licituds
La presentació de sol·licituds podrà fer-se entre el 9 i el 31 de juliol de 2018,
ambdós inclosos.
5. Documents i informacions que han d’acompanyar a la sol·licitud
Les sol·licituds es faran amb una instància en la qual hi consti clarament que
vol optar-se als ajuts per a l’adquisició d’abonaments en trens regionals, de
mitja distància o d’alta velocitat per a estudiants universitaris. Cal adjuntar-hi la
documentació següent:
· Fotocòpia del DNI.
· Volant d’empadronament.
· Còpia del full de matrícula.
· Full de dades bancàries.
· Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
. Originals o còpia compulsada dels títols d’abonament mensuals per als quals
es vol rebre l’ajut.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació s’hauran de presentar al
Registre de l’Ajuntament. També es podran presentar en qualsevol dels llocs
que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta,
l’Ajuntament sol·licitarà que s’esmeni o completi la sol·licitud durant un termini
de deu dies hàbils, advertint que, d’incomplir-se el termini establert la demanda
serà arxivada.
6. Criteris de valoració de les sol·licituds
L’ajut màxim que donarà l’ajuntament serà, en tots els casos, d’un 40% en el
cas del tren convencional del valor total dels títols d’abonament presentats. En
el cas dels trens d’alta velocitat serà d’un 30% com a màxim. Aquest màxim es
calcularà en base al volum total de demandes d’ajuda i en relació a la
disposició pressupostària. La concessió de les subvencions resta condicionada
a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de
l’atorgament.
La subvenció pot estar subjecta a les retencions que preveuen les lleis
tributàries.
7.- Òrgan competent per a l’instrucció i resolució del procediment
La resolució de l’expedient correspondrà a l’Alcaldia Presidència, la qual
resoldrà l’atorgament de les subvencions.
8.- Termini de resolució i notificació
L’Ajuntament de Figueres resoldrà la concessió d’ajuts amb el nom dels
beneficiaris i els imports concedits en el termini de dos mesos a partir de la
finalització del període de presentació de sol·licituds.
9. Règim de recursos
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi
podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es
podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan competent per resoldre,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
10. Mitjà de notificació
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu. La resolució ha de ser notificada a cada beneficiari de manera
individualitzada en el termini màxim de deu dies posteriors a la data en què
hagi estat adoptada.
Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l’Ajuntament tenir
constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució,
com també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens
perjudici de l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb
el que estableix la normativa general de subvencions.
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12. Fiscalitat
L'acceptació, tàcita o explícita, d'aquests ajuts, obliga al seus perceptors a fer
les declaracions fiscals acordades per la normativa aplicable i a complir amb
les corrresponents obligacions fiscals. El rebuig de l’ajut atorgat haurà de ser
manifestat explícitament pels beneficiaris, mitjançant escrit adreçat a aquesta
administració local, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la
notificació formal de l'acte administratiu que acorda la seva concessió.
La percepció dinerària i/o en espècie d'aquests ajuts estarà subjecte als
pagaments a compte mitjançant retenció en els termes detallats i acordats a la
normativa fiscal que correspongui.
Els beneficiaris d'aquestes beques es declararan a la Base de Dades Nacional
de Subvencions (BDNS), i també estaran subjectes a la presentació de les
declaracions fiscals acordades a la normativa fiscal vigent, mitjançant els
models aprovats pels òrgans corresponents.
13. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al web corporatiu de
l’Ajuntament de Figueres. L’extracte de la mateixa, d’acord amb allò previst a
l’article 17.3.b de la Llei 38/2003, de17 de novembre, General de Subvencions,
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

