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Exp. 261/2022
Extracte del Decret de Presidència de data 28 d’abril de 2022 del Consell Comarcal del
Ripollès pel qual s’obre la convocatòria dels ajuts de desplaçament dirigits a l’alumnat
d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil, per al curs 2022-23.
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 contingut
complet del qual es pot consultar a la Base de Datos nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris dels ajuts individuals de desplaçament, l’alumnat que reuneixi els
requisits següents:


Alumnat que no disposa dels servei escolar de transport col·lectiu (ajut geogràfic)



Alumnat que té el seu domicili a més de 3 quilòmetres de la parada més propera del
servei escolar de transport col·lectiu o del transport públic (ajut geogràfic)



Alumnat que utilitzi, de manera continuada i no gratuïta, el servei escolar de
transport col·lectiu o el transport públic (ajut socioeconòmic)

Segon. Objecte
Contribuir econòmicament el trasllat dels alumnes beneficiaris des del seu domicili al
centre escolar assignat.
Tercer. Bases reguladores
Aprovades per acord plenari del 15 de març de 2022 i publicades al BOP de Girona núm. 58,
de data 24 de març de 2022.
Quart. Import
Dependrà del quilometratge i dels paràmetres establerts en l’article 5 de les bases
reguladores
Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini per poder sol·licitar aquests ajuts s’iniciarà l’endemà de la data de la publicació
de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el
dia 31 de maig de 2022.
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El president,
Joaquim Colomer i Cullell
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