CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO DE
CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, DE AXUDAS AO ESTUDO DO CONCELLO
DE XOVE, NAS MODALIDADES DE COMEDOR E TRANSPORTE PARA O CURSO
2016-2017

1.- Entidade adxudicadora
a.- Organismo: Xunta de Goberno Local do Concello de Xove
b.- Departamento que tramita o expediente: Departamento de Servizos Sociais
2.- Obxecto
Concesión de bolsas e axudas para comedor e transporte para o curso escolar
2016-2017 segundo as correspondentes Bases Regulamentadoras redactadas pola
Traballadora Social.
3.- Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios das axudas, aquelas persoas que, reunindo os
requisitos que esixen as Bases reguladoras da concesión de bolsas e axudas ao estudo,
sexan:
A) Estudantes de ensinos en centros públicos da comarca da Mariña que
precisen comer fóra de Xove a causa dos seus horarios; para gastos de comedor
B) 1.- Estudantes que cursen ciclos formativos existentes en San Cibrao, Viveiro
ou Burela cando o seu horario escolar non sexa compatible co bus escolar municipal.
2.- Estudantes de ciclos formativos en centros da Mariña Lucense, agás os
recollidos no punto anterior.
3.- Estudantes de ciclos formativos que non existan na comarca.
4.- Estudantes de ensinos artísticos, profesionais e superiores e de ensinos
deportivos, profesionais e superiores.
5.- Estudantes universitarios en universidades españolas;
Todos estes, para gastos de desprazamento
4.- Forma de adxudicación da concesión da subvención: Concorrencia
non competitiva. Esta convocatoria tramitarase polo procedemento establecido no
artigo 19.2º da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, tendo en conta
que, polo obxecto e finalidade das axudas non será necesario realizar a comparación e
prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento.
Ao tratarse de un procedemento administrativo que non leva aparellado o
esgotamento do crédito nun só acto de concesión senon que a súa disposición se
realiza en actos sucesivos, e tal e como dispón o artigo 31.4 da Lei 9/2007, de 13 de
xuño, de Subvencións de Galicia, no momento do esgotamento da partida
orzamentaria asignada non poderán admitirse posteriores solicitudes destinadas a
participar del, salvo que se recurra a un incremento do crédito orzamentario ou se
recurra a unha nova convocatoria, do xeito establecido no artigo 31.2 da lei anterior.
5.- Orzamento
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A contía prevista para esta actuación na presente convocatoria é 4.500 euros
con cargo á aplicación 326.481 do orzamento do presente ano 2017.
6.- Contía das axudas
O Concello de Xove abonará as axudas ás persoas solicitantes que reúnan os
requisitos previstos nestas bases por alumno ou alumna segundo a renda per cápita
familiar (englobando os ingresos de todos os membros da unidade de convivencia) que
consta na declaración do Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas presentada no
ano da solicitude.
As dotacións das bolsas son as seguintes:
A.-Axudas de comedor para estudantes de ensinos en centros públicos da comarca da
mariña que precisen comer fóra de Xove a causa dos sesu horarios: 240,00 euros cada
unha
B.- Axudas de desprazamento:
1.-Axudas para estudantes que cursen ciclos formativos existentes en San
Cibrao, Viveiro ou Burela cando o seu horario escolar non seña compatible co bus
escolar municipal: 300,00 euros cada unha.
2.- Axudas para estudantes de ciclos formativos en centros da Mariña Lucense,
agás os recollidos no punto anterior: 300,00 euros cada unha.
3.- Axudas para estudantes de ciclos formativos que non existan na comarca:
150,00 euros cada unha.
4.- Axudas para estudantes de ensinos artísticos, profesionais e superiores e de
ensinos deportivos, profesionais e superiores: 150,00 euros cada unha.
5.- Axudas para estudantes universitarios en universidades españolas: 150,00
euros cada unha.
7.- Gastos subvencionables
Son subvencionables os gastos nos que se incurre pola realización dos estudos
a que se fai referencia no punto 3 da presente convocatoria.
8.- Presentación de solicitudes de subvención
a) Data límite de presentación de solicitudes:
O prazo de presentación das solicitudes será de 15 días hábiles contados a
partir do 12 de xuño, entendéndose como último día hábil para a presentación de
solicitudes o venres, día 30 de xuño de 2017. Este prazo poderá ser prorrogado,
excepcionalmente por Resolución motivada do Sr. Alcalde-Presidente, sin que en
ningún caso a duración de dita prórroga poida exceder de 10 días.
b) Documentación a presentar: impreso oficial completo acompañado da
documentación esixida nas bases reguladoras da presente convocatoria.
c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Xove. Camiño Real,
s/n; 27880, Xove (Lugo)
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Asímesmo, tamén poderán presentarse ditas instancias no rexistro e oficinas,
de acordo co previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de octubre, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

9.- Resolución do procedemento: Xunta de Goberno Local, previo informeproposta do Departamento de Servizos Sociais.
10.- Xustificación e pagamento
O pago das bolsas e axudas realizarase mediante cheque ou transferencia
bancaria, en función das disponibilidades da tesourería municipal, unha vez que a
Xunta de Goberno Local adopte acordo aprobatorio da concesión das mesmas.
Será requisito indispensable para o libramento da axuda aportar a seguinte
documentación:
-Certificado acreditativo de estar ao corrente no cumprimento das obrigas
tributarias co Concello de Xove
-Declaración doutras axudas obtidas para a mesma finalidade, no modelo
normalizado
-Certificación expedida pola entidade bancaria no que conste o número de
conta e titular da mesma
-Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos, obrigas e condicións
necesarias para a obtención da bolsa, no modelo normalizado.
-Certificación académica das notas acadadas no curso para o que se solicita a
axuda.

11.- Obrigas dos beneficiarios da subvención
Son obrigas dos beneficiarios de bolsas ou axudas ao estudo as seguintes:
1.- Consignar fielmente a documentación e os datos esixidos nas presentes Bases
2.- Destinar a axuda á finalidade para a que se concede.
3.- Non ocultar calquera fonte de renda, o que poderá dar lugar á denegación da bolsa
ou axuda solicitada.
4.- De revogarse a concesión dunha axuda, o beneficiario estará na obriga de
reintegrar as cantidades recibidas
5.- A presentación da solicitude obriga ó solicitante á aceptación das Bases que rexen o
procedemento
6.- Someterse ás actuacións de comprobación que, en relación coas axudas
concedidas, se practiquen polo órgano concedente.

12.- Outras informacións
No Departamento de Servizos Sociais do Concello de Xove.
Teléfono: 982.59.20.01
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