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ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DEL MUNICIPI D'ONTINYENT.
Atesa l’ordenança reguladora de les ajudes per a transport d’estudiants
universitaris/es de l’ajuntament d’Ontinyent, aprovades pel Ple de l’Ajuntament
d’Ontinyent en sessió celebrada el 4/05/2017, i publicades amb el text íntegre
al BOPV número 138 del 19/07/2017.
D’acord amb el que disposa l’esmentada ordenança, i de conformitat amb
l’article 23 de la Llei 38/2013 de 17 de novembre, General de Subvencions, el
procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici mitjançant

1. OBJECTE I FINALITAT.
L’objecte d’aquestes ajudes és col·laborar amb les despeses de desplaçament
derivades de la realització d’estudis universitaris en totes les universitats que
integren el Sistema Universitari Valencià, així com els seus centres adscrits,
situats fora del terme municipal d’Ontinyent.
2. BENEFICIARIS I REQUISITS.
Podran sol·licitar esta ajuda l’alumnat que reunisca i acredite documentalment
els següents requisits abans que finalitze el termini de presentació de
sol·licituds que es marca a la convocatòria:
1. Alumnat matriculat durant el curs 2017-2018, almenys el 50% del curs

lectiu (excepte aquells estudiants que justifiquen que els queden menys
de 30 crèdits per a finalitzar els estudis) en qualsevol dels ensenyaments
següents, dintre del Sistema Universitari Valencià, així com els seus
centres adscrits, situats fora del terme municipal d’Ontinyent:


Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació
Superior conduents a títols oficials de Grau.
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convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local.



Ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció dels títols de
llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestres, enginyer tècnic i
arquitecte tècnic.

2. Estar empadronat/ada a Ontinyent amb una antiguitat mínima de 24

mesos.
3. Ser espanyol/a, o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió

Europea. En el cas de ciutadans/es de la Unió o dels seus familiars,
beneficiaris/es dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que
tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser
personal treballador per compte propi o d’altre. Tindran la consideració
de “familiars” el cònjuge o la parella de la unió de fet formalitzada, així
com els/les ascendents directes a càrrec, i els/les descendents directes
a càrrec menors de 30 anys.
4. Ser menor de 30 anys durant l’any natural de la convocatòria.
5. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en

l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
6. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i

davant de la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant
declaració responsable.
reunisquen els requisits legals per a l’expedició d’un títol de grau
universitari.
3. NOMBRE I QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES AJUDES CONVOCADES.
La quantia total màxima de les ajudes serà de 20.000,00 euros, que es
finançarà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 44100 32600 48000
“Subvencions Transport

Universitari”

del

pressupost

de

despeses

de

l’Ajuntament d’Ontinyent per a l’any 2018 .
L’esmentat import podrà ser incrementat com a conseqüència d’una modificació
de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que
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7. EXCLUSIÓ: Queden exclosos/es aquells/es que estiguen en possessió o

preveu l’article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reglament de la Llei
General de Subvencions.
L’ajuda que es concedirà a cada sol·licitant serà de 100 euros fins esgotar el
crèdit disponible en l’aplicació pressupostària aprovada.
4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI.
Les sol·licituds de subvenció es presentaran en el Registre General d’Entrada
de l’Ajuntament d’Ontinyent, o per qualsevol altre mitjà que estiga previst a
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, mitjançant instància en model
normalitzat que s’adjuntarà en la convocatòria, i que anirà acompanyada de la
documentació següent:
1. Fotocòpia DNI o NIE, o documentació acreditativa equivalent.
2. Documentació

acreditativa

d’haver

estat

matriculat/ada,

el

curs

2017/2018, en algun centre universitari, d’acord amb la base segona de
la convocatòria.
3. Volant d'Empadronament col·lectiu. Aquest document el recabarà

l’Ajuntament d’ofici.
4. Manteniment de tercers, on s’indique el compte corrent on se li ha

d’abonar l’ajuda cas de ser concedida.
5. Declaració responsable de complir els requisits per a ser beneficiari/a de

declaració està inclosa en el model de sol·licitud a presentar.
Per a possibilitar la concurrència de sol·licituds, tant les bases de la
convocatòria com la instància es podran obtindre a les oficines de l’Ajuntament
d’Ontinyent, publicant-se també a la pàgina web municipal: www.ontinyent.es i
en el tauler d’anuncis, sense perjuí de qualsevol altre mitjà de difusió.
Serà requisit imprescindible per a participar en aquest procés que els/les
interessats/des aporten els documents acreditatius del compliment dels
requisits exigits dins del termini de presentació de sol·licituds establert en la
convocatòria.
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subvencions públiques, segons la Llei General de Subvencions. Aquesta

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 2 al 13 de juliol de 2018.
5. MÈRITS I CIRCUMSTÀNCIES
Els mèrits i circumstàncies que es vullguen fer valdre hauran d’acompanyar-se
a la sol·licitud, degudament documentats i vigents durant el termini de
presentació.
1. Nota mitjana del darrer curs acadèmic complet. Fins a 3 punts. (de 5,00
a 5,99: 0,5 punts; de 6,00 a 6,99: 1 punt; de 7,00 a 7,99: 1,5 punts; de
8,00 a 8,99: 2 punts; de 9,00 a 10, 00: 3 punts). Certificat en que conste
la nota mitja de l’últim curs acadèmic. Cas que l’/la estudiant no dispose
d’expedient acadèmic del curs anterior, per estar realitzant el primer curs
universitari, haurà d’aportar la nota mitjana o el títol que ha permès
l’accés a dits estudis.
2. Coneixement de valencià. Fins a 1,5 punts. Nivell Oral: 0,25 punts; Nivell
Elemental: 0,50 punts; Nivell Mitjà: 1 punt; Nivell superior: 1.5 punts .
Còpia dels certificats corresponents.
3. Coneixement d’idiomes comunitaris. Fins a 1,5 punts. A2: 0,50 punts;
B1: 0,75 punts; B2: 1 punt; C1: 1,5 punts. Còpia dels certificats
corresponents.
4. Situació de desocupació de tots els membres de la unitat familiar. 3
situació laboral del SERVEF, on conste expressament la situació de
desocupació. Aquesta situació de desocupació haurà d’acreditar-se
de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. Cal
presentar

els

certificats

actualitzats.

des

l’apartat

telemàticament

de

Estos

autoservef

certificats
dins

de

s’obtenen
la

web

www.servef.gva.es

5. No ser preceptor, cap membre de la unitat familiar, de cap prestació
pública d’ocupació. 3 punts. Per justificar esta circumstància caldrà
presentar certificat de situació emès pel SEPE, on conste expressament
la no percepció de cap prestació pública. Esta situació haurà
d’acreditar-se de tots els membres de la unitat familiar majors de 16
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punts. Per justificar esta circumstància caldrà presentar certificat de

anys. Cal presentar els certificats actualitzats.

Estos certificats

s’obtenen telemàticament des de la web https://sede.sepe.gob.es
6. Família nombrosa o monoparental. 1 punt. La puntuació per a la condició
de família monoparental no és acumulable a la que s’obtinga per la
condició de família nombrosa. Tant una com l’altra s’han d’acreditar
mitjançant el títol oficial.
7. Discapacitat física o psíquica d’algun membre de la unitat familiar, igual
o superior al 33%. Fins a 2 punts. ≥ 33% i < 65%: 1 punt; ≥ 65%: 2
punts. Certificat de discapacitat.
8. Orfe/òrfena absolut/a. 2 punts. Fotocòpia del llibre de família o certificat
del Registre Civil on conste aquesta situació.
Per determinar la unitat familiar on s’integre la persona interessada caldrà
aportar el llibre de família, i l’empadronament col·lectiu
6. ÓRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ.
NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT.
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la tècnica
responsable del departament d’Educació, la qual verificarà el compliment per
part dels/les sol·licitants dels requisits exigits en les bases i en la convocatòria
anual. Una vegada comprovada la documentació, es constituirà una Comissió
Avaluadora la qual tindrà facultats per a realitzar, mitjançant els seus membres,
circumstàncies al·legades. Aquella sol·licitud que no compleixca els requisits,
s’exclourà de la baremació.
Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i en ordre
descendent, d’acord amb la puntuació obtinguda, atesos els mèrits i les
circumstàncies al·legades, fins que s’esgote l’import global de la partida
pressupostària. En cas d’empat de puntuacions es decidirà a favor de la
sol·licitud que acredite o tinga la millor puntuació en els següents apartats i en
el següent ordre:


Orfe/òrfena absolut/a.
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quantes comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació de les



Situació de desocupació familiar.



Discapacitat física o psíquica d’algún membre de la unitat familiar.



Nota mitjana de l’últim curs acadèmic complet.

Una vegada finalitzada la baremació de les instàncies presentades per les
persones aspirants, La Comissió Avaluadora farà públic el resultat provisional al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Ontinyent, i la web municipal.

Els/les

aspirants tindran 3 dies hàbils, des de la publicació del llistat provisional, per a
realitzar qualsevol reclamació en relació a les puntuacions atorgades, sense
donar peu este termini a presentar documents no presentats inicialment. Una
vegada resoltes les possibles reclamacions es formularà la proposta de
resolució definitiva, elevant-se la proposta d’adjudicació d’ajudes a la Junta de
Govern Local.
La Comissió Avaluadora estarà integrada per:


El regidor d’educació, que actuarà com a president.



La tècnica d’educació, que actuarà com a secretària.



El coordinador de Benestar Social.

L’aprovació de la proposta de resolució correspondrà a la Junta de Govern
Local, i es notificarà als/les interessats/des en els termes que estableix la Llei
constar de manera expressa les sol·licituds estimades i les desestimades.
La publicitat de les ajudes concedides es realitzarà en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en la pàgina web de l’Ajuntament ( www.ontinyent.es) i en la
Base

de

Dades

Nacional

de

Subvencions

(http.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

7. RESOLUCIÓ I ABONAMENT DE LES AJUDES.
L’òrgan competent per a la resolució definitiva de l’expedient serà la Junta de
Govern Local, vista la proposta de la Comissió Avaluadora. El termini màxim
per a resoldre serà de tres mesos des de la publicació de la convocatòria. Si
transcorregut el referit termini no s’haguera notificat la resolució, la petició
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39/2015. La resolució de les subvencions haurà d’estar motivada i es farà

s’entendrà desestimada, sense perjuí que posteriorment es notifique acord
exprés de concessió de les ajudes. L’import de l’ajuda es farà efectiu, una
vegada s’haja resolt definitivament l’expedient, en el número de compte aportat
pels beneficiaris.
L’acord de la Junta de Govern Local posa fi a la via administrativa. Contra
aquest acord es podrà interposar directament Recurs contenciós administratiu
davant de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar del dia
següent de la inserció del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, de
conformitat amb el que disposen els articles 10-1b) i 46 i concordants de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
8. JUSTIFICACIÓ
Quedarà justificada la subvenció per l’empadronament en Ontinyent i per la
matrícula en qualsevol centre universitari fora d’Ontinyent en el curs escolar de
cada convocatòria, al considerar que les despeses de transport superen en
qualsevol cas la subvenció concedida.
9. RÈGIM SUPLETORI.
En tot allò no previst en aquestes bases, s’estarà a allò disposat en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el Reial Decret
Subvencions i les Bases d'Execució del Pressupost Municipal.
Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge
La tècnica d’Educació
Regidoria delegada de l’Àrea de Política per a les Persones
(Decret d’Alcaldia 555/2016, de 15 d’abril)
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88//2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de

