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Número de registre 4794

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Convocatòria ajuts individuals de desplaçament per al curs 2021-2022

BDNS (Identif.): 631864

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/631864)

Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:

a) Bases reguladores: per a la concessió dels ajuts de desplaçament no obligatoris per al curs 2021/2022,
aprovades per acord de Ple de 8 d’abril de 2022.

b) Diari oficial on estiguin publicades: BOP de Lleida número 74, de 19 d’abril de 2022, pàgines 111 a 120, i
al DOGC número 8651, de 21 d’abril de 2022, pàgines 16 a 24.

c) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa: 326-4810000, condicionats al finançament del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs 2021/2022.

d) Quantitat total màxima: 10.381,36 euros

e) Caràcter de la distribució: limitatiu

f)  Objecte,  condicions  i  finalitat  de la concessió de la subvenció:  és  l’atorgament  d’ajuts  individuals  de
desplaçament no obligatoris adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació
infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022.

g) Règim de concessió: concurrència competitiva.

h) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los: són els subjectes beneficiaris els alumnes
empadronats a la comarca del Segrià que estiguin escolaritzats en centres educatius de la comarca, durant
el curs 2021/2022.

i) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment: la tramitació correspon a
l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Segrià la qual avaluarà i proposarà la resolució que serà
dictada per Presidència del Consell Comarcal i de la qual se’n donarà compte al Ple

j) Termini de presentació de les sol·licituds: Des del dia 13 de juny al 17 de juny de 2022 ambdós inclosos.

La  sol·licitud  es  formularà  segons  el  model  normalitzat  el  qual  es  podrà  descarregar  de  la  web
www.segria.cat  i  acompanyada  de  la  documentació  que  s’indica  en  les  bases,  de  manera  telemàtica
mitjançant els següents enllaços de la seu electrònica del Consell:
https://seu-e.cat/tramits/8103320002/instancia-genericahttps://ccsegria.eadministracio.cat/?
x=4ZctKPdJRxHHm7*oLRBmDw
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k) Termini de resolució i notificació: El termini màxim per resoldre serà de sis mesos a comptar des de la
finalització del  termini  de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest  termini  tindrà
caràcter desestimatori de la petició. L’acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. D’acord
amb el que disposa l’article 112 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions  públiques,  podrà  interposar-se recurs  potestatiu  de  reposició  en  el  termini  d’un  mes  a
comptar  del  següent  de la recepció de la notificació,  o bé directament  recurs contenciós-  administratiu
davant el jutjat Contenciós Administratiu de Lleida.

l) Documents i informacions que cal acompanyar a la petició: La documentació a presentar és la prevista a
l’annex 1 de les bases. A la pàgina web del Consell https://www.segria.cat hi haurà disponible el material de
suport,  documents  d’ajut  i  s’habilitarà  el  telèfon  973054800  per  a  consulta  i  adreça  de  consulta
ensenyament@segria.cat.

m) Possibilitat de reformulació de sol·licituds: sí

n) Exhauriment de la via administrativa per part de la convocatòria: sí

o) Criteris de valoració de les sol·licituds: Els previstos a l’annex de les bases.

p) Mitjà de notificació: personal
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