BEQUES PER TRANSPORT ADREÇADES A ESTUDIANTS DE LA SÉNIA

BASES REGULADORES:
1a. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de beques per a estudiants empadronats al
municipi de la Sénia que hagin cursat estudis postobligatoris de Batxillerat, Cicles Formatius
de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris de Grau, o equivalents, sempre i quan no es
puguin cursar en centres de la Sénia (inclou estudis a distància)
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 326.481.03
de l’exercici pressupostari 2018 per una quantia de 12.000 €, per atendre les obligacions de
contingut econòmic que es derivin de la concessió de les beques. Si les sol·licituds de beques
presentades excedeixen de les disponibilitats pressupostàries, l’import de les beques es
reduirà proporcionalment, atenent a les condicions econòmiques de les famílies i als resultats
acadèmics de l’estudiant.
2a. Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits
següents:
- Estar empadronat/da i residir al terme municipal de la Sénia de manera continuada durant
els 5 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
- Tenir una edat compresa entre els 16 i els 25 anys ambdós inclosos, en el moment de la
matrícula.
- Estar matriculat/ada en el curs 2017-2018 en estudis postobligatoris de Batxillerat, Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris de Grau, o equivalents, sempre i
quan no es puguin cursar en centres de la Sénia (inclou estudis a distància)
- Els ingressos nets de la unitat familiar a la que pertany l’estudiant no han d’excedir del
SMI/persona. (Exemple: la família és de 4 persones, mare, pare i 2 fills. Els ingressos nets de
tota la família a l’any són de 30.000 € : 12 mesos= 2.500 €: 4 persones= 625 €; com que el
SMI 2018 és de 735,90 €, l’estudiant SÍ que pot sol·licitar beca.)
- La persona beneficiària/sol·licitant i les persones que integren la unitat familiar han d’estar al
corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i no trobar-se sotmeses a cap
procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador
incoat per aquest motiu.
3a. Sol·licitud i documentació
Les persones interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases han
de presentar la sol·licitud, d’acord amb els models adjunts, que estaran disponibles al web
oficial de l’Ajuntament de la Sénia, junt amb les bases reguladores i altres documents de
divulgació:

Annex 1 (dades personals i familiars de l’estudiant o del tutor sol·licitant si l’estudiant
és menor d’edat)
Annex 2 (declaració jurada o promesa de la persona beneficiària/sol·licitant d’estar al
corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i les altres obligacions
tributàries i de la Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent i de no
trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap
procediment sancionador). En aquest annex s’indicaran les dades de tots els membres de la
unitat familiar)
Annex 3 (certificat bancari de les dades del compte corrent de la persona
beneficiària/sol·licitant en el qual se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la beca que es pugui
concedir)
A més a més, serà necessària còpia de la següent documentació:
o

Justificant dels resultats acadèmics del curs 2017-2018.

o
Còpia de la matrícula curs 2017-2018 on consti el total pagat i si ha rebut beca d’altres
administracions.
o
Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2017, o si no se
n’ha fet, declaració jurada o promesa de tots els ingressos percebuts durant l’any 2017
segons model d’Annex 4.
D’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, si la sol·licitud de beca no compleix els requisits que
s’indiquen o no s’hi inclou la documentació que pertoca, es requerirà a la persona
beneficiària/sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o aporti
els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de
la sol·licitud.
4a: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds de beca es dirigiran al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de la
Sénia o a qualsevol dels llocs previstos a l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i s’han de
presentar, juntament amb la documentació que s’hi ha d’adjuntar.
El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de setembre fins al 30 d’octubre de 2018.
5a: Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
L’inici del procediment de concessió de beques es produeix d’ofici, mitjançant acord de Junta
de Govern Local d’aprovació d’aquestes bases, que després es publicaran al tauler d’anuncis
i al web de l’Ajuntament.
A la Comissió Informativa d’Ensenyament li correspondrà examinar les sol·licituds
presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució
de la Junta de Govern Local d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en
aquestes bases.
En qualsevol cas, la Comissió Informativa d’Ensenyament podrà realitzar totes les actuacions
que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les
quals s’hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la documentació que
consideri pertinents per resoldre.

Una vegada avaluades les sol·licituds, a la vista de l’informe corresponent, el regidor delegat
d’Ensenyament formularà la proposta de resolució corresponent a la Junta de Govern Local.
El termini màxim per resoldre és d’1 mes comptador des de l’endemà de la data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds (és a dir fins al 30 de novembre de 2018). Una
vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa,
es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada
en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des que s’ha notificat.
6a: Import de la beca i pagament
L’import resultant de la beca s’obtindrà calculant el resultat de multiplicar per 3 € la distància
de separació en quilòmetres del lloc on es realitzen els estudis respecte al municipi de la
Sénia i/o tenint en compte l’import pagat finalment a la matrícula.
La subvenció concedida no podrà ser inferior a 50,00 euros ni excedir de 1.000,00 euros per
estudiant, sempre que no s’excedeixi de la partida pressupostària total. En aquest cas, tindran
prioritat els/les estudiants amb pitjors condicions econòmiques i millors resultats acadèmics
Abans de l’ordenació del pagament, l’Ajuntament, d’ofici, comprovarà que les persones de la
unitat familiar estiguin al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament.
7a: Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries de les beques:
•
Comunicar a l’Ajuntament l’acceptació o la renúncia de la beca en els termes de la
resolució de la concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda automàticament si
en el termini de quinze dies comptadors des que s’hagi notificat la resolució no es fa constar
el contrari.
•
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme
l’Ajuntament de la Sénia o qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i
facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors pot donar lloc a la reducció i/o
revocació de la beca amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes, que es
podran recuperar tot aplicant el procediment de constrenyiment i inhabilitant a la persona
beneficiària per rebre noves quantitats per aquests conceptes. Tot això, sense perjudici de
poder exigir les responsabilitats que hi pogués haver d’ordre penal, civil o administratiu.
Les persones beneficiàries hauran de tenir en compte, si s’escau, que és responsabilitat seva
declarar l’import de la beca cobrada a la declaració de renda IRPF.
8a: Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques, , el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la
resta de normativa que sigui d’aplicació.

