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BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PEL TRANSPORT ESCOLAR 
PER ALS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE RIPOLL (de P3- fins a 2n de primària) 
CURS 2020-2021.

PRIMERA. Àmbit d'aplicació.
L'Ajuntament de Ripoll concedirà ajuts individuals de desplaçament als alumnes 
d'educació infantil i primària (de P-3 a 2n de primària), escolaritzats en centres docents 
públics i concertats del municipi de Ripoll, i que utilitzin el servei de transport escolar 
col·lectiu del Consell Comarcal del Ripollès.
La beca d’una forma es podrà

SEGONA. Objecte de la convocatòria.
La finalitat d'aquests ajuts és contribuir durant el curs 2020-2021 al pagament de les 
despeses de l'esmentat servei.

TERCERA. Requisits dels beneficiaris i sol·licitants.
Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes empadronats al municipi de Ripoll, que 
realitzin estudis als centres educatius públics o concertats del municipi i que facin ús del 
servei de transport escolar col·lectiu del Consell Comarcal del Ripollès.
Els sol·licitants d'aquests ajuts han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i 
contractuals amb l'ajuntament; així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social, i així 
ho acreditaran mitjançant declaració responsable, amb el possible dret de reintegrament 
en cas de no resultar cert.

QUARTA. Import dels ajuts.
L'ajut cobrirà en cada cas el 100% del cost del servei que l'alumne ha d'abonar al Consell 
Comarcal un cop descomptades les possibles ajudes o bonificacions del propi Consell o 
d'altres Administracions.

CINQUENA.  Tramitació.
Per iniciar l'expedient de la convocatòria en curs, serà necessari informe de la Intervenció 
sobre la existència de crèdit previst.
Les sol·licituds individuals, segons el model de l'annex i d'aquesta convocatòria, es 
presentaran degudament signades per l'interessat o per la persona que exerceixi la pàtria 
potestat o la tutoria sobre el menor, al registre general de l'ajuntament de Ripoll, Amb la 
sol·licitud presentada s'entendrà que s'accepten plenament aquestes bases per part dels 
interessats.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació que demostri els estudis 
que es realitzin (matrícula escolar, certificat del centre o altres de similars), i un certificat 
del Consell Comarcal del Ripollès que acrediti que són usuaris del servei.
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Tanmateix caldrà acompanyar una declaració jurada conforme el sol·licitant està al corrent 
de les obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social, i no té deutes pendents 
amb l'ajuntament.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels 
documents es requerirà a l'interessat per tal que en el termini màxim de 10 dies naturals 
pugui esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l'esmena i/o no s'aporta la 
documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més 
tràmits.

SISENA. Termini de presentació de les sol·licituds.
Es podrà presentar la sol·licitud una vegada sigui acceptat com a usuari del servei pel 
Consell Comarcal i en tot cas abans del  31 d'octubre del 2020. En cas que l'usuari 
s'incorpori al servei de transport amb posterioritat a l'inici del curs es podrà sol.licitar l'ajut 
en els següents terminis: abans del 15 de gener de 2021 pel primer trimestre del curs, 
abans del  16 d'abril de 2021 pel segon trimestre del curs i abans 21 de maig del 2021 pel 
tercer trimestre del curs.

SETENA. Concessió dels ajuts.
L'atorgament dels ajuts serà resolt per la JGL de la Corporació. El termini de resolució de 
les sol·licituds d'ajuts i subvencions no excedirà en cap cas de tres mesos des de la data 
de la sol·licitud i la seva concessió o denegació també dependrà de l'existència de crèdit 
disponible suficient. Les concessions o denegacions dels ajuts es notificaran al/a la 
sol·licitant.

VUITENA. Pagament dels ajuts.
El pagament es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència bancària al compte 
facilitat per la família, de forma trimestral i per períodes vençuts i serà requisit 
imprescindible la presentació del document acreditatiu del pagament del servei al Consell 
Comarcal del Ripollès, o bé l’autorització d’obtenir directament aquesta informació de 
l’organisme que gestiona el servei. El beneficiari autoritza a l'ajuntament a compensar 
amb càrrec a les subvencions qualsevol deute que mantingui amb ell o amb el Consell 
Comarcal del Ripollès derivat del servei de transport escolar.

NOVENA. Vigència dels ajuts.
La convocatòria és  pel curs 2020-21. Mai no es podrà invocar com a precedent la 
concessió d'una subvenció per a aquest objectiu i no prejutja la seva ulterior concessió en 
noves edicions de l'activitat objecte de la subvenció.

ONZENA. Renovació, modificació, renúncia i nul·litat.
L'ajuntament pot modificar o fins i tot revocar els ajuts i subvencions concedits per 
alteració substancial de les condicions que en motivaren el seu atorgament. El beneficiari 
pot renunciar a la subvenció i queda alliberat del compliment de les càrregues i condicions 
que se li hagin imposat. La renúncia s'ha de fer abans de l'inici de l'activitat 
subvencionada i, preferiblement, en el moment de la notificació de la concessió. En cas 
que la renúncia es produeixi un cop efectuat el cobrament, el beneficiari ha de procedir al 
reintegrament de la quantitat percebuda.
L'obligació de satisfer la subvenció esdevé nul·la de ple dret si l'acte que la va atorgar es 
va dictar sense la cobertura pressupostària corresponent.

DOTZENA. Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels 
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peticionaris d'aquestes beques quedarà protegida. Els interessats podran sol·licitar a 
l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició.
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar 
en aquest programa, l'interessat autoritza a l'ajuntament de Ripoll a facilitar les dades 
aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi 
expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, 
igualment, la confidencialitat de la informació.

TRETZENA. Publicitat.
Els ajuts concedits a l'empara de la present convocatòria es podran fer públics (de forma 
agregada) al tauler d'anuncis de l'ajuntament.

CATORZENA. Dret Supletori.
Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran previsions i requisits 
establerts al Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i al Reglament que la desenvolupa, el Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol. i demés normativa complementaria en la matèria.

DISSETENA. Entrada en vigor.
Les presents bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra a la pagina 
web municipal i s'aplicaran al curs 2020-21, sinó es manifesta i s'acorda el contrari.

Ripoll, agost 2020

Diligència per a fer constar que 
Aquestes Bases foren aprovades per
la Junta de Govern de data 7 de
setembre 2020
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