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SUBVENCIÓ BONOMETRO ESTUDIANTS CURS ESCOLAR 20172018
OBJECTE
Les presents bases tenen com a objecte concedir una ajuda per a la
compra de títols de BOMETRO per a estudiants residents a Rafelbunyol, que
durant el curs 2017/2018 realitzen els seus estudis en centres situats fora del
terme municipal, i a les zones B o AB de la xarxa de Metrovalencia. La subvenció
econòmica és d’un mínim de 80 euros per a la zona B i mínim de 100 euros per a
la zona AB del cost total del bonometro sobre el conveni firmat amb Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana (FGV).
La subvenció serà concedida amb càrrec als crèdits pressupostaris
disponibles a la partida 231 48007 del Pressupost General de l’Ajuntament de
Rafelbunyol, amb l’import màxim global de 8.859 euros.
L’import individual de l’ajuda serà el resultant de repartir el crèdit disponible
entre la totalitat de beneficiaris, amb el límit màxim del cost del bonometro i el límit
mínim de 80 euros per a la zona B i de 100 euros per a la zona AB.
El bonometro serà vàlid per a 9 mesos compresos dins del curs escolar.
BENEFICIARIS
Estudiants matriculats en algun centre públic i concertat d’ensenyament
Secundari o Batxillerat o Universitat o Postgrau Públics fora de Rafelbunyol, i la
ubicació del qual estiga en municipis compresos a les zones de metro B o AB.
REQUISITS
- Que el sol·licitant i al menys un dels progenitors/tutors estiga empadronat
en el municipi de Rafelbunyol amb una antiguitat d’almenys, un any.
- Realitzar, durant el curs 2017/2018, estudis universitaris, inclosos els de
postgrau, o de Formació Professional, ESO o Batxillerat, en centres públics
o concertats fora de Rafelbunyol, i la ubicació dels quals estiguen en
Municipis compresos dins de les zones B o AB de la xarxa de metro de
Metrovalencia.
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-

Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb Hisenda i la
Seguretat Social, així com amb les obligacions tributàries de l’Ajuntament.
Aquesta ajuda no podrà ser compatible amb altres convenis acordats pels
centres educatius destinats al mateix fi.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
- Instància - sol·licitud (per a menors d’edat firmada pels pares/ tutors).
- Fotocòpia DNI.
- Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social, així com amb les obligacions
tributàries de l’Ajuntament, segons model annex I.
- Per a Universitaris: Justificant de la matrícula. En cas de que la matriculació
de l’alumne siga posterior al termini de presentació de sol·licituds, deurà
aportar la documentació que acredite eixa situació. En aquest cas, el
sol·licitant quedarà obligat a remetre a l’Ajuntament el justificant de la
matrícula una vegada obtingut.
- Per a ESO, Batxillerat i Formació Professional: Certificat del centre en el
qual s’acredite que l’alumne es troba matriculat per al present curs.
ÒRGANS COMPETENTS
L’òrgan competent per a la instrucció dels expedients serà la Regidoria de
Benestar Social.
L’òrgan competent per a la resolució dels expedients serà l’Alcaldia o altre
òrgan en el qual delegue.
TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a la notificació de la resolució serà de tres mesos.
CRITERIS DE VALORACIÓ
La subvenció es concedirà fins cobrir l’import de l’aplicació pressupostària,
tenint en consideració totes les sol·licituds presentades en termini, i denegant-se
totes les sol·licituds rebudes amb posterioritat.
PAGAMENT
L’Ajuntament pagarà la subvenció directament a FGV, a temps de tramitar
la compra dels títols dels beneficiaris, una vegada aquests hagen presentat el
justificant de l’ingrés de la part no subvencionada i la fotografia requerida per a
l’expedició.
El tràmit i gestió del bo serà a càrrec de l’Ajuntament.
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JUSTIFICACIÓ
La despesa es donarà per justificada mitjançant la factura presentada per
FGV a l’Ajuntament.
LLOC I TERMINI
Previ a l’inici del termini de presentació de sol·licituds es publicaran les
instruccions a seguir que desenvoluparan les presents bases.
El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 28 d’agost
al 11 de setembre de 2017, ambdós inclosos, al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament de Rafelbunyol.
El termini d’instrucció i esmenes serà del 13 al 27 de setembre.
La Fiscalització i resolució serà el 2 d’octubre de 2017.
Totes les sol·licituds que arriben fora del termini estipulat no seran ateses.

