Ajudes al transport escolar. Curs 2017-2018
Àrea de *Educaci*ón

Bases de la convocatòria d'ajudes al transport per a residents en el
municipi de Massanassa que han cursat formació professional bàsica, cicles
formatius de primer grau, grau mitjà o grau superior, estudis universitaris
o de postgrau (màsters, doctorats o títols propis de postgrau i
especialització) durant el curs 2017-2018

1. Objecte de la convocatòria i crèdit pressupostari
1. L'objecte de les bases presents és regular el procediment en règim de concessió
directa, per raons d'interès social, d'acord amb l'article 22, punt 2 apartat c) de la
Llei General de Subvencions, d'ajudes al transport per a estudiants de Formació
Professional Bàsica, Cicles Formatius de Primer Grau, Grau Mitjà o Grau Superior,
Estudis Universitaris i Estudis Universitaris de Postgrau (Màsters, Doctorats o títols
propis de postgrau i especialització), durant el curs acadèmic 2017-2018, amb la
finalitat de reduir l'impacte d'aquest tipus de despesa en les economies familiars i de
garantir la igualtat d'accés a l'ensenyament dels estudiants residents a Massanassa.
2. La quantia total de les ajudes que es concediran és d'un màxim de 25.000 euros, a
raó de 150 euros per estudiant (o part proporcional després del prorrateig en el cas
en què hagueren més sol·licituds que sobrepassaren aquesta quantitat). La partida
pressupostària que empara aquesta despesa és la 32602-480 “AJUDES I BEQUES
EDUCACIÓ” del pressupost de l'Ajuntament de Massanassa corresponent a l'exercici
2017.
3. De conformitat amb l'article 56.2 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es fa constar expressament, que la concessió d'aquestes ajudes es
condiciona a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució
de concessió.

2. Beneficiaris de les sol·licituds
1. Podran acollir-se a aquestes ajudes els estudiants, residents en el municipi de
Massanassa, que complisquen els requisits següents:
a. Estar empadronats en el municipi de Massanassa, almenys, amb un any
d'antelació a la data de la convocatòria.
b. Haver cursat, almenys, el 50% d'un curs lectiu (inclou el període de
pràctiques), i estar estudiant en l'exercici acadèmic 2017-2018, fora del
municipi de Massanassa:
• Estudis de Formació Professional Bàsica, de Primer Grau, Grau Mitjà
o Grau Superior.
• Estudis Universitaris presencials: llicenciatura, diplomatura o grau
(estan inclosos els estudis d'Art dramàtic, dansa i música)
• Estudis universitaris presencials de postgrau: Màsters oficials,
Doctorats, Títols propis de Postgrau i especialització
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Per a participar en aquesta beca, els estudis s'han de cursar en centres adscrits a la
Universitat o en centres oficials homologats per la Generalitat Valenciana.
3. Dotació individual de les ajudes
1. La quantia individual de l'ajuda per estudiant dependrà de les sol·licituds
presentades, establint-se un import inicial de 150 euros per estudiant.
2. En cas que les sol·licituds sobrepassaren l'import global màxim de 25.000 euros
previst en la partida 32602-480 “AJUDES I BEQUES EDUCACIÓ” , l'import individual de
l'ajuda s'obtindrà tot i procedint-se al prorrateig, entre els beneficiaris de la
subvenció.
4. Compatibilitat de les ajudes
Les ajudes seran incompatibles amb les concedides per altres administracions
públiques, o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals, per a la mateixa finalitat, d'acord amb l'article 19.2 de la Llei General
de Subvencions.

5. Publicitat de la convocatòria
Les bases es publicaran en el tauló d'edictes, en la pàgina web de l'Ajuntament de
Massanassa i en la Base de dades Nacional de Subvencions.

6. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
1. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de la publicació de les
bases fins al 10 de juliol de 2018.
2. Les sol·licituds es presentaran, de dilluns a divendres en horari de 08:30h a 14:30
hores en el Registre General de l'Ajuntament, situat en la Plaça Escoles Velles, nº 1.

7. Sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds hauran de formular-se amb l'imprès oficial de sol·licitud genèrica
de l'Ajuntament.
2. La sol·licitud s'acompanyarà de la documentació següent:
a) Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant.
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b) Manteniment de tercers (disponible en l'apartat “sol·licituds” de la web
municipal www.massanassa.es)
d) Certificat o butlletí de notes expedit per la Universitat o Centre oficial que
impartisca la Formació Professional Bàsica o el cicle formatiu de primer grau o
grau mitjà, de totes les assignatures cursades en 2017-2018.
3. L'acreditació del requisit d'estar empadronat a Massanassa serà objecte de
verificació municipal, sense necessitat que les persones sol·licitants hagen d'aportar
cap documentació.
4. La presentació de sol·licitud per a optar a les ajudes suposa l'acceptació formal de
les condicions de la convocatòria.

8. Procediment de resolució de sol·licituds
1. L'òrgan competent per a la resolució del procediment serà l'Alcaldia.
2. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es confeccionarà el llistat de
beneficiaris, en el qual es consignarà expressament diligencia per a fer constar que
les sol·licituds relacionades, d'acord amb la documentació aportada, reuneixen els
requisits exigits en la convocatòria per a accedir a les ajudes.
3. D'acord amb la documentació referida en l'apartat anterior, la Regidoria
d'Educació formularà a l'Alcaldia proposada de concessió de les ajudes.
4. La convocatòria es resoldrà en el termini màxim d'un mes, explicat a partir de
l'endemà al de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i la resolució
expressarà el nom i cognoms dels beneficiaris i l'import de l'ajuda. Així mateix,
detallarà, les sol·licituds d'ajuda denegades amb la causa que haja motivat la
desestimació.
5. La resolució es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina
web de l'Ajuntament de Massanassa.
6. La resolució posarà fi a la via administrativa, de conformitat amb el qual disposa
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. Contra aquesta podrà interposar-se recurs potestatiu de
reposició davant l'Ajuntament de Massanassa en el termini d'un mes, o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà al
de la publicació de la resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
7. Vençut el termini de resolució sense que haguera sigut dictada expressament, els
interessats podran entendre desestimada la la seua sol·licitud per silenci
administratiu, de conformitat amb l'article 24 de la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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9. Obligacions dels beneficiaris
1. Cooperar amb l'Ajuntament en totes les activitats d'inspecció i verificació que
duga a terme per a assegurar la destinació final de l'ajuda.
2. Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos en la base 12ª.

10.Justificació
De conformitat amb el que es disposa en l'apartat 7 de l'article 30 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de Subvencions, la concessió de les ajudes al transport
no requerirà cap altra justificació que l'acreditació prèvia a la concessió que els
sol·licitants reuneixen els requisits establits en aquesta ordre de convocatòria.
Els beneficiaris hauran de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels
fons rebuts, que podran ser objecte de les actuacions de comprovació i control,
segons l'establit en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

11.Procediment de pagament de les ajudes
El procediment de pagament de les ajudes previst en la convocatòria present es
realitzarà mitjançant una transferència per l'import de l'ajuda, al compte corrent
que la persona interessada faça constar en el Manteniment de Tercers presentat al
costat de la sol·licitud.

12.Procediment de reintegrament de les ajudes
1. Es procedirà al reintegrament de la quantitat percebuda i a l'exigència de l'interès
de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins avui en què
s'acorda la procedència del reintegrament, d'acord amb l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, en els casos següents:


Quan es demostre que s'ha obtingut l'ajuda falsejant o ocultant les condicions
exigides en la convocatòria per a poder ser beneficiari.

2. El règim regulador dels possibles reintegraments, sancions i responsabilitats
aplicables als perceptors de les ajudes serà l'establit en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
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13.Normativa reguladora
La convocatòria present es regirà per les bases arreplegades en aquest document i en
tot allò que no estiga previst, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions; així com per la resta de legislació concordant.

Diligència de Secretaria
La pose jo, el Secretari, per a fer constar que les presents bases han sigut aprovades
per Resolució d'Alcaldia núm. 1.070 de data 26 de juny de 2018.
En Massanassa, a 27 de juny de 2018
El Secretari: Javier Lorente Gual
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