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AJUntAment de sALt 

Anunci d’aprovació definitiva de les bases reguladores de la subvenció del 
títol de transport, targeta T-MES, a estudiants d’entre 16 i 25 anys em-
padronats a Salt que cursin estudis reglats a la ciutat de Girona (i altres 
municipis inclosos dins la Zona-1 d’ATM) 

exp.: 2019m042000001  
Promoció de la Ciutat

no havent-se presentat al·legacions en el període d’informació pú-
blica de 20 dies hàbils que han expirat el 2 de juliol de 2019 contra 
les bases reguladores de la subvenció del títol de transport, targeta 
T-mes, a estudiants d’entre 16 i 25 anys empadronats a salt que cur-
sin estudis reglats a la ciutat de Girona (i altres municipis inclosos 
dins la Zona-1 d’aTm) que atorga l’ajuntament de salt., aprovades 
per acord de la Junta de Govern Local, del dia 17 de maig de 2019, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 106, 
anunci 4376, de 3 de juny de 2019, i de conformitat amb allò que 
determina l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, l’acord adoptat ha quedat elevat a definitiu. Contra 
l’acord anterior, que esgota la via administrativa, els interessats 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació. no obs-
tant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera 
procedent.
 
Bases ReGuLaDORes De La suBVenCIÓ DeL TÍTOL De 
TRansPORT (Targeta T-mes) Que aTORGa L’aJunTamenT De 
saLT a esTuDIanTs D’enTRe 16 i 25 anYs emPaDROnaTs a 
saLT Que CuRsIn esTuDIs ReGLaTs a La CIuTaT De GIRO-
na I aLTRes munICIPIs InCLOsOs DIns La ZOna 1 D’aTm.

1.- Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el 
procediment per a la concessió de subvencions del títol de transport 
(Targeta T-mes), per part de l’ajuntament de salt, a estudiants d’en-
tre 16 i 25 anys empadronats a salt que cursin estudis reglats a la 
ciutat de Girona (i altres municipis inclosos dins la Zona-1 d’aTm).
Les normes contingudes en aquestes bases regulen l’objecte de la 
subvenció, els requisits generals que han de complir els seus benefi-
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ciaris, la forma i terminis de sol·licitud i d’atorgament.
Les subvencions tenen sempre caràcter voluntari i eventual, i mai 
no podran respondre a criteris de mera liberalitat ni ser invocades 
com a precedent.

2.- Règim jurídic 
aquesta subvenció es convocarà i s’atorgarà en règim de concurrèn-
cia competitiva a l’empara del que disposen els articles 23 al 27 de 
la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions i els arti-
cles del 58 al 64 del seu reglament de desenvolupament aprovat per 
Reial decret 887/2006/RGss) de 21 de juliol, els articles 239 al 241 
de la refosa de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya (De-
cret Legislatiu 2/2003) i els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROas) (Decret 
179/1995) i les Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

3.- Descripció de l’objecte i període d’execució
L’objecte d’aquesta subvenció és una ajuda equivalent al del 40% 
del preu del títol de transport (Targeta T-mes), a favor d’estudiants 
d’entre 16 i 25 anys empadronats a salt que cursin estudis reglats 
definits a l’article 5.2,  a la ciutat de Girona (i altres municipis inclo-
sos dins la Zona-1 d’aTm).
Els beneficiaris hauran d’abonar el preu restant del títol de transport 
i les recàrregues així com el preu  d’adquisició de la targeta d’abona-
ment de transport que té un cost de 3 € (una sola vegada) a excepció 
d’aquells estudiants que ja disposin de la targeta personalitzada del 
curs anterior. 
només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant i per curs. 
L’import màxim a subvencionar és el corresponent a 10 recàrregues 
entre els mesos de setembre i juny (mesos lectius), depenent del ti-
pus de formació a la que l’estudiant accedeixi i que haurà d’acre-
ditar, mitjançant la presentació de la matrícula (o altre document 
justificatiu), quan presenti la sol·licitud de subvenció. 
aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, sempre 
i quan no se superi el cent per cent del preu del títol de transport.

4.- Beneficiaris de les subvencions
1. Podran ser beneficiaris de la subvenció els estudiants d’entre 16 i 
25 anys empadronats a salt que cursin estudis reglats a la ciutat de 
Girona (i altres municipis inclosos dins la Zona-1 d’aTm, exceptu-
ant salt). 
2. s’entendran per estudis reglats els següents: Batxillerat, Cicles 
Formatius de Grau mitjà, Cicles Formatius de Grau superior i es-
tudis universitaris, en centres docents públics i privats, així com en 
centres d’educació especial. 
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3. També podran ser beneficiaris aquells estudiants que malgrat cur-
sar estudis reglats a salt disposin d’un conveni de pràctiques en un 
dels altres municipis inclosos dins la zona 1 d’aTm   fruit del curs 
reglat que estudiïn.
4. No tindran la condició de beneficiari d’aquests ajuts:
a. els sol·licitants de l’ajuda que no cursin estudis reglats, d’acord 
amb la definició d’aquest article.
b. Persones que no estiguin empadronades al municipi de salt.
c. Persones que no es trobin dins la següent franja d’edat: 16 a 25 anys.
d. els sol·licitants de l’ajuda que cursin estudis reglats al municipi 
de salt i no disposin d’un conveni de pràctiques, fruit del curs reglat 
que estudiïn, a la ciutat de Girona o altres municipis inclosos dins 
la Zona – 1 d’aTm.

5.- Convocatòria per a l’atorgament de subvencions
L’ajuntament per Decret d’alcaldia, acordarà la convocatòria per 
a l’atorgament de les subvencions i s’obrirà el termini per a la seva 
sol·licitud, que serà des de l’endemà de la publicació del correspo-
nent edicte al Butlletí Oficial de la Província fins al 31 de maig del 
curs en què es sol·liciti la subvenció i serà anunciada pels mitjans 
adients (seu electrònica, butlletí municipal, tauler d’anuncis, etc.) 
que garanteixen el seu coneixement efectiu per part de les persones 
físiques potencialment beneficiàries.

6.- Forma de presentació i requisits de les sol·licituds de subvenció
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, a partir de l’ende-
mà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia presencialment al Registre General de l’ajuntament o bé de 
forma telemàtica al Registre General de l’ajuntament, a través de 
l’e-tram, dins el termini establert a la convocatòria, juntament amb 
la documentació següent:
a. Còpia del DnI del sol·licitant. 
b. Fotografia de carnet.
c. Còpia de la matrícula vigent o altre document que acrediti els 
estudis que es cursaran.
d. si s’escau, còpia del conveni o altre document que acrediti que 
l’alumne està realitzant un període de pràctiques a la ciutat de Gi-
rona o altres municipis inclosos dins la Zona – 1 d’aTm (exceptuant 
salt)  fruit del curs reglat que estudiï.
Tanmateix, els acords de convocatòria podran determinar, en supòsits 
justificats, la necessitat d’aportar altres documents complementaris.
els menors d’edat, a partir de 16 anys, podran demanar la subven-
ció sense l’autorització del seu representant legal, tal com preveu 
l’article 3 de la LPaC.
en el supòsit que el sol·licitant no acomplís els requisits assenyalats 
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en aquestes bases,  la  petició de  subvenció  serà   denegada. 
Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà al sol-
licitant per tal que les esmeni o la presenti en el termini màxim i im-
prorrogable de deu dies hàbils, amb l’advertiment que en cas con-
trari es declararà desistit de la petició i es procedirà a l’arxiu de les 
actuacions, prèvia declaració expressa. així mateix, si el sol·licitant 
ho autoritza, el requeriment d’esmena de sol·licitud es podrà realit-
zar via correu electrònic.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació ín-
tegra, per part del sol·licitant, del contingut d’aquestes bases. 
els formularis es podran obtenir a la pàgina web de l’ajuntament de 
salt i/o al servei d’atenció al Ciutadà saC (pl. Lluís Companys, 1).

7.- Criteris de valoració de les sol·licituds presentades 
es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objec-
te i l’objectiu de la convocatòria, i que compleixin tots els requisits 
establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin seran excloses per 
incompliment de requisits.
es faculta la Junta de Govern Local de l’ajuntament per a fer inter-
pretació d’aquestes bases i per a prendre els acords sobre les sol-
licituds que s’emmarquin en supòsits que poden generar dubtes 
d’interpretació. 

8.- Tramitació i resolució de les sol·licituds 
un cop rebudes les sol·licituds, seran objecte d’informe previ per 
part del tècnic o de la tècnica municipal corresponent.
Les resolucions per les quals s’atorguin o deneguin les subvencions 
seran adoptades per Junta de Govern Local, dins un termini màxim 
de quinze dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es po-
drà interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció 
Contenciosa administrativa, en termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de 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.
Una vegada atorgada la sol·licitud es notificarà al beneficiari i se 
li enviarà un document d’autoliquidació per l’import de la targeta 
física (3 €) més l’import no subvencionat de la recàrrega del primer 
mes, que hauran de fer efectiva a l’entitat bancària corresponent i 
enviar a l’Oficina de Promoció de la Ciutat, ja sigui presencialment 
o per correu electrònic (promociodelaciutat@salt.cat) en el termini 
de 5 dies hàbils.
Rebut el justificant de pagament, l’Oficina de Promoció de la Ciutat 
tramitarà la targeta personalitzada i avisarà al beneficiari quan la 
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pugui recollir al c/ major, 164 de salt.
a partir del mes següent i durant tota la durada de la subvenció, 
el beneficiari podrà realitzar les següents recàrregues a l’Oficina de 
Promoció de la Ciutat, al c/ major, 164 de salt de 8 a 15h. el paga-
ment de la part no subvencionada de les recàrregues s’haurà de fer 
necessàriament mitjançant autoliquidació.  
Per al següent curs el beneficiari haurà de tornar a demanar la sub-
venció, però continuarà tenint validesa la mateixa targeta física, no 
caldrà abonar-la de nou.

9.- Obligacions dels beneficiaris 
Serà deure del beneficiari fer un ús correcte de la seva targeta T-MES 
la qual serà unipersonal i intransferible. 
en cas de pèrdua o robatori de la targeta d’abonament de transport, 
l’usuari haurà de tornar a abonar el cost d’aquesta, però si es podran 
recuperar els viatges pendents de consumir. Caldrà presentar còpia 
de la denúncia interposada per robatori.

10.- Despeses no subvencionables 
no serà subvencionable el cost de la targeta d’abonament de trans-
port (targeta física), que té un cost de 3 €

11.- Reducció o revocació de les subvencions 
L’alteració de les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció pot donar lloc a la modificació de la resolució de l’ator-
gament.
L’ús incorrecte de la targeta T-mes, la qual serà unipersonal i in-
transferible donarà lloc a la revocació de la subvenció, amb el con-
següent reintegrament de les quantitats subvencionades.

12.- Disposicions final 
es faculta la Junta de Govern Local de l’ajuntament per a fer inter-
pretació d’aquestes bases i per a prendre els acords sobre els aspec-
tes de la matèria de subvencions que no contemplin expressament.
aquestes bases reguladores entraran en vigor l’endemà de la seva 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler 
de la corporació.

salt, 3 de juliol de 2019 

Jordi Viñas i Xifra 
alcalde 


