BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS
TRANSPORT, ADREÇADES A ESTUDIANTS DE LA SÉNIA, 2020.

PER

BASES REGULADORES:
1. Objecte
1.1 L’objecte d’aquestes bases és establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec
als pressupostos de l’Ajuntament de la Sénia, es reconeixen per al 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.
1.2 La presentació de documentació definida en aquestes bases com de compliment obligat
serà requisit imprescindible per a l’obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu
de denegació.
1.3.En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter supletori les
disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l’activitat de les administracions
públiques en matèria de subvencions.
1.4. Correspondrà a l’Alcaldia resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions
objecte d’aquestes bases.
2. Activitat subvencionable
Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, s’entendrà per activitat
subvencionable estar matriculat/ada en el curs 2019-2020 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.

3. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris
3.1 Requisits generals
Les activitats recollides en el paràgraf anterior hauran d’ajustar-se als següents requisits. Per
acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, els beneficiaris cal que reuneixin les següents
condicions:
•

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 2019-2020 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.

•

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 2020 és de 950,00 €, 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.

3.2 Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries dels ajuts:
•

Comunicar a l’Ajuntament l’acceptació o la renúncia de l’ajut 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 l’ajut 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 l’ajut cobrat a la declaració de renda IRPF.

4. Tipus d’ajut
Als efectes de la sol·licitud i concessió, l’Ajuntament concedirà ajuts econòmics als
estudiants que tinguin despeses de transport ocasionades pel fet de cursar estudis post
obligatoris 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.
L’import resultant dels ajuts s’obtindrà calculant el resultat de multiplicar per 5 € la distància de
separació en quilòmetres del lloc on es realitzen els estudis respecte al municipi de la Sénia.

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.
Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de 12.000€ establert a la partida 326.481.03 del
pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2020, creada amb aquesta finalitat.
En cas que la suma de totes les subvencions atorgades superi la partida, es farà un
repartiment proporcional de les ajudes a tots els sol·licitants,
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.

5. Tramitació d’expedients i documentació necessària
5.1

Sol·licituds d’ajuts

Les sol·licituds d’ajuts econòmics es dirigiran al departament d’Ensenyament de l’Ajuntament.
S’hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la documentació
que s’especifiqui.
La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l’Ajuntament, comporta que el
sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb ocasió de
l’atorgament de la subvenció que demana.
Un cop presentada la sol·licitud, el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament la revisarà
per tal de verificar-ne els requisits i emetre informe sobre la conformitat o no de la petició.
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent, que estarà disponible 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
de l’ajut, en el qual se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de l’import que es pugui
concedir).

A més a més, serà necessària còpia de la següent documentació:
•

Fotocòpia del DNI de la persona física sol·licitant. En cas de que l’ajut es sol·liciti per a
un estudiant menor d’edat, s’haurà de presentar còpia del DNI del sol·licitant i còpia
del DNI de l’estudiant.

•

Document acreditatiu de matriculació al centre i justificant del pagament.

•

Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2019, o si no se
n’ha fet, declaració jurada o promesa de tots els ingressos percebuts durant l’any 2019
segons model d’Annex 4.

El termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 30 de setembre de 2020.
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 d’ajut no compleix amb 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.

5.2 Resolució de les sol·licituds
Un cop revisades les sol·licituds presentades, fetes les comprovacions i valoracions
preceptives i emesos els informes d’Intervenció i de la regidoria d’Ensenyament, el regidor o
regidora d’Ensenyament, formularà Proposta de Resolució, que haurà de contenir la relació
de sol·licitants pels quals es proposa la concessió de la subvenció i les quantitats
corresponents.
La proposta es notificarà a les persones interessades, atorgant-los un termini de deu dies per
presentar, en el seu cas, les al·legacions que considerin escaients.
En cas de no presentar-se al·legacions o, en cas que presentin, un cop resoltes aquestes,
s’elevarà l’expedient a l’Alcaldia per a la seva resolució definitiva.
La concessió de les subvencions mitjançant Resolució d’Alcaldia s'efectuarà en el termini de
quinze dies des de la data d'elevació de la proposta de resolució.
A més de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix la
subvenció, es farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de les
sol·licituds.
El termini màxim d’atorgament de les subvencions serà de sis mesos des de la data de
presentació de la sol·licitud. La manca de resolució dins d’aquest termini produirà efectes
desestimatoris.

5.3 Pagament de la subvenció
L’import resultant dels ajuts s’obtindrà calculant el resultat de multiplicar per 5 € la distància de
separació en quilòmetres del lloc on es realitzen els estudis respecte al municipi de la Sénia.
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.
Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de 12.000€ establert a la partida corresponent del
pressupost de l’Ajuntament. En cas que la suma de totes les subvencions atorgades superi la
partida, es farà un repartiment proporcional de les ajudes a tots els sol·licitants,

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.

El pagament es farà al número de compte indicat en l’Annex 3 (certificat bancari de les dades
del compte corrent de la persona beneficiària de l’ajut).

6. Recursos econòmics
6.1. Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’imputaran als crèdits
pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses de l’exercici
econòmic corresponent a l’any 2020.
6.2. L’atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat per les
dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat.
6.3. L’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment establert,
un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i prèvia comprovació de la
documentació requerida.
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en
aquestes bases, es requerirà a l’interessat per a que en el termini màxim de 10 dies, subsani
la falta o acompanyi els documents preceptius, entenent que si no es porta dins d’aquest
termini, s’entendrà desistit en la seva petició.
Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta regulada en
aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a l’Ajuntament, a efectes de
resolució dels ajuts, la data en que es presenta correctament la documentació que li ha estat
requerida.
Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de 12.000 euros, establert a la partida 326.481.03
del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, creada amb aquesta finalitat.

7. Obtenció d’informació
Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser obtinguts
i
consultats
a la pàgina
web
(www.lasenia.cat) i
a la seu electrònica
(https://lasenia.eadministracio.cat) de l’Ajuntament de la Sénia.

8.Disposició addicional
El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar transcorreguts quinze dies
hàbils, des de l’endemà de la data de publicació de l’aprovació definitiva de l’ordenança en el
BOPT.
9. 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.

ANNEX 1 SOL·LICITUD
Nom
Domicili

Número

Codi Postal
DNI / NIE

43560

Pis

Porta

Localitat LA SÉNIA
Telèfon

Teniu certificat digital per rebre notificacions? __SI

__NO

EXPOSO:
Que l’Ajuntament de la Sénia ha publicat les bases reguladores de beques per transport adreçades
a estudiants de la Sénia 2020.
MAJORS D’EDAT: Que el curs acadèmic 2019-2020 he cursat en el centre____________________
________________________de la ciutat de ___________________________ els estudis de
_________________________________ i compleixo amb els requisits establerts per a poder ser
beneficiari/a d’aquesta beca.
MENORS D’EDAT: Que el curs acadèmic 2019-2020, el meu fill/a_________________________
__________________________ ha cursat en el centre______________________________________
______________de la ciutat de ___________________________ els estudis de_____________
________________________________ i compleixo amb els requisits establerts per a poder ser
beneficiari/a d’aquesta beca.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA:
• Còpia del DNI de la persona física sol·licitant. En cas de que l’ajut es sol·liciti per a un estudiant
menor d’edat, s’haurà de presentar còpia del DNI del sol·licitant i còpia del DNI de l’estudiant.
• Document acreditatiu de matriculació al centre i justificant del pagament (curs 2019-2020).
• 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).
• 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)
• Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2019, o si no se n’ha fet,
declaració jurada o promesa de tots els ingressos percebuts durant l’any 2019 segons model
d’Annex 4.
SOL·LICITO:Que m’admeteu aquest escrit i m’atorgueu la beca de conformitat a l’establert a les
bases reguladores de beques per transport adreçades a estudiants de la Sénia.

Signatura:

La Sénia, ___ d’___________ de 2020

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE
LA SÉNIA. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: C/Tortosa, 1 de LA SÉNIA 43560.

C. Tortosa, 1 · 43560 La Sénia · Tel. 977 713 000 ·· CIF P-4304500-D

ANNEX 2
El/la sota signant, _____________________________________
amb DNI/NIE_______________
DECLARO sota jurament/promesa que estic 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 que no em
trobo sotmès/a a cap procediment de reintegrament de subvencions
públiques o cap procediment sancionador.

SIGNATURA:
La Sénia, el ____ d’____________________ de 2020
INDIQUEU NOM, DNI, EDAT i CONDICIÓ:
(menor/estudiant/treballa/aturat/pensionista)
DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR:
NOM

DNI

EDAT

CONDICIÓ___

C. Tortosa, 1 · 43560 La Sénia · Tel. 977 713 000 · CIF P-4304500-D

ANNEX 3
COMUNICAT DE DADES FISCALS I BANCÀRIES
DADES FISCALS DEL CREDITOR
DNI / CIF

NOM I COGNOMS DEL CREDITOR

ADREÇA

CP

POBLACIÓ

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

E-MAIL

DADES BANCÀRIES PER PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIA
DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT BANCÀRIA - CODI BIC
NÚMERO DE COMPTE IBAN
-

-

-

-

-

ADREÇA DE L’ENTITAT BANCARIA, CARRER I NÚM.

POBLACIÓ

CP

PROVÍNCIA

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la llibreta
d’estalvis oberts a nom meu.
Localitat i data:___________________
Diligència de conformitat de l’Entitat
Aquestes dades coincideixen
Signat,
amb les existents en aquesta Oficina.
Signat i Segellat.

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals que ens faciliteu a través d’aquest formulari seran objecte de tractament i s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de la
Sénia, amb domicili al carrer Tortosa, núm. 1 de la Sénia.
Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s'utilitzaran per gestionar la relació i la comunicació administrativa entre el tercer i
l’Ajuntament de la Sénia, amb l'exclusiva finalitat de comptabilització de les operacions derivades d’aquesta relació.
Com a persona interessada podeu accedir a les dades del fitxer i exercir en qualsevol moment els vostres drets de rectificació, d’oposició i de
cancel·lació, adreçant un escrit a l’Ajuntament de la Sénia, en l’adreça esmentada.
Omplint aquest formulari entenem que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades personals en les condicions esmentades,
consentiment que podreu revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per l’esmentada
Llei orgànica de protecció de dades.

C. Tortosa, 1 · 43560 La Sénia · Tel. 977 713 000 · · CIF P-4304500-D · www.lasenia.cat

ANNEX 4 (només en cas de no haver fet declaració de renda l’any 2019. Un
exemplar per cada membre de la unitat familiar si s’escau).
El/la sota signant, _____________________________________
amb DNI/NIE_______________
DECLARO que els ingressos percebuts durant l’any 2019 han estat els
següents:
(Detalleu conceptes, imports i total)

SIGNATURA:
La Sénia, el ____ d’____________________ de 2020

C. Tortosa, 1 · 43560 La Sénia · Tel. 977 713 000 · CIF P-4304500-D

