ANUNCI
La JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió celebrada amb caràcter ordinari, el dia 30
d’octubre del 2018, es va prendre el següent acord:

Primer: Aprovar la convocatòria de les AJUDES AL TRANSPORT A UNIVERSITARIS,
ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I DE BATXILLERAT
ARTÍSTIC EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL CURS 2018-2019, que
a sota es relacionen.
Segon: Que es done publicitat de la convocatòria en la pàgina web municipal i en el tauló
d’anuncis de l’ajuntament.
AJUDES AL TRANSPORT A UNIVERSITARIS, ALUMNES DE CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I DE BATXILLERAT ARTÍSTIC EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER AL CURS 2018-2019.

Primer. Beneficiaris i destinataris.
Beneficiaris: Podran sol·licitar estes ajudes els estudiants universitaris, alumnes de cicles
formatius de grau mitjà i superior i de batxillerat artístic de l'Alcúdia.
Seran requisits indispensables per poder accedir a les ajudes:
1. Que el sol·licitant es trobe al corrent de pagament de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social. Així com no ser deutor de la Hisenda Municipal.
2. Que el sol·licitant no es trobe inhabilitat per l'Ajuntament ni per qualsevol altra
administració pública per accedir a noves ajudes.
3.Que el sol·licitant no es trobe en tràmit de resolució de cap expedient
d'inhabilitació per accedir a aquestes ajudes.
4. Que el sol·licitant no incòrrega en cap circumstància de les assenyalades en
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS.

Destinataris.
1. Són destinataris d'aquestes ajudes els estudiants universitaris, de cicles formatius
de grau superior i mitjà i de batxillerat artístic, i els estudiants que tinguen acreditada la
condició d'esportista d'alt rendiment que durant el curs 2018-2019 cursen estudis
presencials en qualsevol universitat o centre educatiu. Queden exclosos aquells que
estiguen realitzant estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis
d'especialització o estudis de postgrau.
2. No podran beneficiar-se aquells que estiguen en possessió o reunisquen els
requisits legals per a l'expedició d'un títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau
universitari. Sí que podran beneficiar-se els diplomats que estiguen matriculats en estudis
presencials en qualsevol universitat o centre per a cursar estudis superiors.
3. Els estudiants universitaris han d'estar matriculats mínimament en 30 crèdits
anuals, excepte aquells estudiants que justifiquen que els queden menys de 30 crèdits per
a finalitzar els estudis.
4. Els estudiants han d'estar empadronats a l'Alcúdia almenys des de l'1 de setembre del
any que determine la convocatòria.
Segon. Objecte.
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Són objecte d'ajuda les despeses ocasionades amb motiu de desplaçaments per motiu d'estudis
realitzats fora de la població de l'Alcúdia.
Tercer. Bases Reguladores.
Les Bases Reguladores de la concessió de les ajudes van ser aprovades pel Ple de l'Ajuntament
de l'Alcúdia de data de 31 d'octubre de 2017.

Quart. Sol·licituds.
Les sol·licituds es formalitzaran en model oficial que es facilitarà a este efecte. Aquestes
instàncies estaran a disposició dels interessats en el Servei d'Informació de l'Ajuntament de
l'Alcúdia i a la pàgina web del mateix (www.lalcudia.com).
Al costat de la sol·licitud, els peticionaris hauran d'aportar fotocòpia de la següent documentació:
1.Fitxa de tercers degudament emplenada per l'entitat bancària corresponent a nom

de l'interessat/da
2.Document Nacional d'Identitat
3.Document expedit per la universitat o centre corresponent on han de constar els crèdits
en que està matriculat, i el certificat de matrícula en el cas del estudis de cicles formatius
i batxillerat artístic.
4. En cas d'optar a la part variable, deuran aportar la última declaració de renda presentada
de tots els membres de la unitat familiar, bé conjunta o bé les declaracions individuals de
tots ells . Si algun o tots dels membres de la unitat familiar no hagueren presentat la
declaració de la renda, caldrà emplenar l'autorització de dades a l'Agència Tributària que
està disponible a la web municipal.
5. Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia de conformitat amb l'article 24 del R.D 887/2006
de 21 de juliol, que aprova el Reglament general de la LGS., així com de no estar incurs
en cap circumstància de les assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de la LGS.
Cinquè. Finançament.

Vist l'informe de la Intervenció de fons de l'Ajuntament de l'Alcúdia, en el que indica que a
la partida 32300.48900 (AJUDES EDUCACIÓ: TRANSPORT, LLIBRES I MATERIAL
ESCOLAR) del Pressupost Municipal vigent existeix consignació adequada i suficient per
fer front a la despesa dalt esmentada despesa i essent el Pressupost Municipal vigent de
9.780.563,07 €, (NOU MILIONS SET CENTS VUITANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA
TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS), dels que són recursos ordinaris 9.341.651.02 €, (NOU
MILIONS TRES CENTS QUARANTA UN MIL SIS CENTS CINQUANTA-UN EUROS
AMB DOS CÈNTIMS), essent el 10 per cent dels mateixos 934.165.10 € (NOU-CENTS
TRENTA-QUATRE MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS), és
procedent i possible aquesta proposta d'aprovació corresponent la mateixa a l’Alcaldia.
Sisè. Termini de presentació.
A partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Tauló d'anuncis
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Municipal i en la Web municipal, s'obri el termini de 20 dies naturals per a la presentació de les
sol·licituds per part dels interessats.
La publicació d'ajudes concedides i denegades es farà mitjançant el Tauló d'Anuncis Municipal i
en la Web Municipal, concedint-se un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions.
Setè. Justificació.
Una vegada aprovada la relació definitiva d'ajudes concedides, els interessats procediran a
justificar les despeses efectuades per valor igual o superior a la quantitat concedida. La
justificació es farà adjuntant la següent documentació:
1.-Instància general amb una relació de les despeses amb el seu import.
2.- Junt a la instància, les factures, rebuts de compra o similar efectuades en el
període de temps que va des de l'1 de setembre de 2018 fins el 15 de febrer de 2018
i que se corresponguen a la relació detallada en la instancia general.
La justificació es podrà presentar fins el dia 15 de febrer de 2019.
Vuitè.- òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
Els òrgans competents per a la instrucció del procediment són, respectivament, la regidora
d'educació i l'alcalde president, en els termes indicats en les bases reguladores de la subvenció
(bases 6 i 7).
Novè.- Criteris de valoració de les sol·licituds.
Els criteris de valoració de sol·licituds són els que s'especifiquen en la base 8 de les bases
reguladores de la subvenció, quant a la part variable de la subvenció.
Desè.- Mitjans de publicació i notificació.
Sense perjudici dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú, els actes resolutoris de la subvenció es publicaran en el tauló d'edictes
municipal i en la pàgina web municipal.
Onzè.- Recursos.
Contra la resolució que resolga el procediment, que posarà fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la notificació o
alternativament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
València, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
L'Alcúdia, a 25 d’octubre de 2018

L'Alcalde
Andreu Salom Porta
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