ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA
Mitjançant Resolució de regidoria de data 31/07/2015, s’han aprovat les bases de la
convocatòria de subvencions al transport públic urbà d'estudiants d'Alaior a Palma de
Mallorca, text que s’insereix a continuació, d'acord amb l'article 17 de la Llei 38/2003
de 17 de novembre,General de Subvencions:
CONVOCATORIA SUBVENCIONS AL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ D'ESTUDIANTS
D'ALAIOR A PALMA DE MALLORCA CURS 2015-2016
Atès que l'Ajuntament d'Alaior considera necessari el desenvolupament acadèmic dels
seus joves, tant per a la seva formació personal com per en el futur la recerca de feina,
i ja que a Palma com a capital de les Illes es troba la seu de la UIB, de la qual Alaior
compte amb una extensió on es poden cursar alguns dels estudis universitaris oferts
per la Universitat sense la necessitat d'haver-se de traslladar fora de Menorca.
Vist que hi ha estudis que per diferents motius no es poden cursar a l'extensió
universitària d'Alaior, i tal i com s'està portant a terme en altres municipis mallorquins,
es va signar, ja a finals del curs 2014-2015, un conveni intermunicipal amb
l'Ajuntament de Palma de Mallorca per a l'establiment de la «targeta ciutadana», el
qual permet subvencionar el transport urbà col·lectiu de viatgers que presta l'EMT a
Palma, respecte dels seus veïns, amb les mateixes condicions que l'Ajuntament de
Palma té establertes per als seus residents, a través de les possibilitats que ofereix la
tecnologia aplicada a la seva Targeta Ciutadana.
Tot l'exposat permet a l'Ajuntament d'Alaior fomentar les seves relacions dins la pròpia
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per tant es vol continuar amb la línia portada
a terme a finals del curs 2014-2015.
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ.
L'objecte de la subvenció és subvencionar el transport urbà dels estudiants d'Alaior
que resideixen temporalment a Palma de Mallorca que es produeixi des de l'1 de
setembre de 2015 fins al 31 d'agost de 2016. Es subvencionaran tots els viatges que
el beneficiari realitzi amb l'EMT (empresa municipal de transport de Palma) durant el
curs escolar. A aquest efecte l'interessat haurà de sol·licitar la «targeta ciutadana» en
el perfil d'estudiant (a partir de 16 anys), o sol·licitar la seva renovació si ja la va
adquirir per al curs 2014-2015.
REQUISITS DELS BENEFICIARIS.
Els beneficiaris de la subvenció han de complir els següents requisits:
- Ser major de 16 anys.
- Cursar estudis universitaris o estudiants de cicles formatius.
- Residir temporalment a Palma de Mallorca per motiu dels estudis.
- Estar empadronat a Alaior.
ACREDITACIÓ DELS REQUISITS.
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Els beneficiaris hauran d'acreditar els requisits de cursar estudis a Palma de Mallorca
per mitja de la presentació del «carnet d'estudiant» del centre en que s'imparteixin els
estudis, o qualsevol altra document que ho justifiqui.
TERMINI DE LA SUBVENCIÓ
La concessió de la subvenció serà vàlida fins al 31 d'agost de 2016
SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.
La sol·licitud de la subvenció es realitzarà amb la presentació al registre de
l'Ajuntament d’Alaior de la «sol·licitud model» que s'acompanya a aquesta
convocatòria.
TERMINI DE SOL·LICITUD I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
La sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment durant el curs escolar.
Amb la sol·licitud s'haurà de presentar:
- DNI.
- Carnet d'estudiant o altre justificant de tenir la condició de estudiant.
La concessió de subvenció es resoldrà per part del regidor d'educació qui resoldrà en
un termini màxim de dues setmanes d'acord amb el procediment establert als articles 8
i 9 de l'ordenança general de concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Alaior.
Cada 15 dies es procedirà al tràmit de resolució de les sol·licituds presentades en
aquest període.
Una vegada concedida la subvenció la targeta ciutadana s’haurà de recollir als llocs
habilitats en Palma de Mallorca de dilluns a divendres:
-

Oficina d’Atenció al Client EMT-Palma. Carrer Josep Anselm Clavé 5
Oficines d’Atenció a la ciutadania de l’Ajuntament de Palma (OACs)

CRITERIS DE VALORACIÓ.
Sempre que hi hagi crèdit suficient, les subvencions es concediran a tots aquells
sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.
En cas que no hi hagi crèdit suficient o que no s’ampliï, les subvencions es concediran
d'acord amb un ordre de prioritat en funció de la renda familiar i s'ordenaran les
peticions de menor a major renda
IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
Per a aquest any 2015, l'import de la subvenció serà l'equivalent 0,70 euros/viatge,
corresponent a la diferència entre la tarifa de transport de l'EMT de perfil no resident
(1,15 euros) i la tarifa per a estudiant (0,45 euros).
FORMA DE PAGAMENT.
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La subvenció serà pagada directament a l'Ajuntament de Palma en funció dels viatges
realment realitzats per el beneficiari. A tal efecte l'Ajuntament d'Alaior ha signat el
conveni intermunicipal amb l’Ajuntament de Palma i l’Empresa Municipal de
Transports.
JUSTIFICACIÓ
S’entén justificada la subvenció una vegada s’han justificat els requisits sol·licitats en
aquestes bases

CRÈDIT PRESSUPOSTARI.
Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es concediran amb càrrec a
l'aplicació pressupostaria 8 2410 4800010 fins a un import màxim de 6.381,76 euros,
distribuït de la següent forma:
- Any 2015: 2.501,94 €
- Any 2016: 3.879,82 €
L'anualitat corresponent a l'any 2016 quedarà subordinada a l'efectiva existència de
crèdit en el pressupost de 2016 i a la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament d'Alaior,
l'Ajuntament de Palma i l'Empresa Municipal de Transports.
Aquesta quantia es podrà ampliar en cas que les sol·licitud sobrepassin el crèdit
inicialment assignat.
COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Aquesta ajuda no és compatible amb altres ajuts destinats a subvencionar el transport
urbà procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional o
internacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Bases i tramitació telemàtica en la web: http://www.alaior.org/Contingut.aspx?
IdPub=1230
Alaior
La batlessa
Misericordia Sugrañes Barenys
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