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BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES PEL 
FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE ELS I LES JOVES 

ESTUDIANTS  
 
 

1. Objecte de la Convocatòria 
 

1. Aquestes bases tenen per objecte regir la convocatòria d’unes beques per 
facilitar la utilització del transport públic entre els i les joves estudiants de 
Banyoles.  

2. La convocatòria està oberta a tots els/les joves empadronats a Banyoles que 
hagin finalitzat els estudis de 4t d’ESO o 2n de Batxillerat i s’hagin 
matriculat a un institut, universitat o programa PQPI fora de la comarca del 
Pla de l’Estany per seguir cursant els estudis. 

3. L’Ajuntament de Banyoles disposa d’un import màxim de 4.000€. 
 
2. Beneficiaris de la beca per a la mobilitat 
 

1. Estar empadronat a Banyoles. 
2. Tenir entre 16 i 20 anys. 
3. Haver cursat 4t d’ESO o 2n de Batxillerat durant l’any vigent. 
4. Estar en possessió de la matrícula d’un Institut (per cursar un cicle 

formatiu que no s’ofereixi en un dels instituts de Banyoles), d’una 
Universitat o d’un programa PQPI de fora de la comarca del Pla de 
l’Estany. 

5. Determinar que les localitzacions que opten a aquesta beca són: 
i. Barcelona 
ii. UA Bellaterra 
iii. Girona 
iv. Olot 
v. Figueres 

6. Es subvencionaran el màxim de persones possibles, segons la capacitat 
pressupostària de l’àrea. 

 
3. Convocatòria 

 
La convocatòria de concessió de les Beques pel Foment del Transport Públic de 
l’any 2013 s’obrirà del 16 al 27 de setembre de 2013. 
 
4. Sol�licituds 
 
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat que 
facilitarà l’Àrea de Joventut a la Oficina Jove Cal Drac, i es presentaran a la Oficina 
Jove Cal Drac els dilluns, dimecres o divendres de 16h a 20h. 
 
A les sol·licituds de subvenció s’acompanyarà: 
 

1. Fotocòpia del DNI 
2. Fotocòpia de la matrícula del nou curs 
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5. Resolució i formalització de la beca 
 

1. Una vegada tramitat el corresponent expedient que reculli totes les 
sol·licituds que s’ajustin als criteris que es descriuen en aquestes bases, es 
convocarà un òrgan col·legiat per valorar-les i determinar quantes targetes 
beca es podran atorgar. 

2. L’òrgan col·legiat estarà presidit per: 
a.  l’Alcalde o Regidor en qui delegui,  
b.  el Regidor de Joventut i Educació,  
c.  la T.A.E. i Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones,  
d.  la Tècnica de Joventut,  
e.  assistits, si s’escau, pel Secretari i l’Interventor de la Corporació o 

funcionari en qui delegui. 
3. La resolució de la beca es notificarà a la persona sol·licitant. 

 
 
  


