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AJUNTAMENT DE CAMÓS

BASES CONVOCATÒRIA AJUTS PER AL FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE
ELS/LES JOVES ESTUDIANTS DEL POBLE
Primera. Objecte
1. Aquestes bases tenen per objecte l’entrega de targetes de viatge de transport públic
(TEISA i ATM en línies regulars) entre els i les joves estudiants de Camós.
2. Poden sol.licitar a les oficines municipals les targetes de viatge de transport públic
gratuïtament tots els/les joves empadronats a Camós que hagin finalitzat els estudis
de 4rt d’ESO o 2n de Batxillerat i s’hagin matriculat a un institut, universitat o programa
PFI fora de la comarca del Pla de l’estany per seguir cursant els estudis.
3. L’ajut es materialitzarà en una targeta de viatge del tipus següent:
a.Girona: 40 viatges
b.Olot: 30 viatges
c. Barcelona: 20 viatges
d. UA Bellaterra: 20 viatges
Segona. Beneficiaris de la targeta de transport públic
Poden sol·licitar la targeta de transport públic els/les joves que reuneixin aquests requisits:
1. Estar empadronat a Camós.
2. Tenir entre 16 i 25 anys.
3. Estar en possessió de la matricula del curs 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
PFI de fora de la comarca del Pla de l’Estany.
4. Determinar que les localitzacions que opten a aquest ajut són:
a. Barcelona
b. U.A. Bellaterra
c. Girona
d. Olot
e. Figueres
5. Fer ús d’una de les línies regulars de la TEISA/ATM
Tercera. Termini
La petició de la targeta de transport públic de l’any 2018 s’haurà de sol·licitar entre el 26 de
novembre i el 14 de desembre de 2018 (ambdós inclosos).
Quarta. Sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant el model normalitzat que es pot trobar a
l’Ajuntament de Camós i al web www.camos.cat
S’hauran de presentar per registre a l’ajuntament de Camós dins del termini establert.
La sol·licitud s’acompanyarà:
1. DNI
2. Matrícula del curs
Cinquè.- Resolució
Es valorarà el compliment del contingut de les bases.
L’incompliment d’algun dels criteris de la base segona serà motiu suficient per procedir a
excloure la sol·licitud de targeta de transport públic.
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