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PROGRAMA “JOVES UNIVERSITARIS/TALENT JOVE 2020”  

BASES REGULADORES D'AJUDES PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS de primer curs. 
Curs acadèmic 2020/2021 

 
Primera.- OBJECTE. Les presents Bases tenen per objecte regular el procediment de 
concessió d’ ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a finançar les despeses 
corrents de residencia per al curs escolar 2020/2021 d'aquells estudiants que reuneixin 
les condicions assenyalades en la Base Tercera. 
 
Segona.- FINANÇAMENT I COMPATIBILITATS. L'import global de tots els ajuts, no podrà 
superar la quantitat de 5.000 € i el seu abonament es realitzarà amb càrrec a la partida 
pressupostària 48010 231 CAPITOL IV  del Pressupost Municipal vigent.  
Els ajuts a concedir nominalment, seran de fins a 400 € per beneficiari. Les ajudes podran 
ser compatibles amb les que pogués atorgar altres organismes. 
 
Tercera.- DESTINATARIS I REQUISITS. Podran sol·licitar aquestes ajudes qualsevol veí/a 
d'Aielo de Malferit, que es trobe matriculat per a cursar estudis de PRIMER CURS  d'algun 
dels ensenyaments del sistema universitari espanyol adaptats a l'Espai Europeu 
d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, o equivalents, per al curs 
2020/2021. 
 
Els requisits que han de complir els beneficiaris són els següents: 
1) Estar empadronat a Aielo de Malferit  al moment de la publicació de la present 
convocatòria. L’ òrgan instructor, ha de comprovar d'ofici l’ empadronament de la 
persona sol·licitant a través del Padró Municipal d'Habitants, llevat que en la sol·licitud 
de l'ajut figuri que no s'autoritza l'accés, en el cas juntament amb la sol·licitud s'ha de 
presentar el certificat de empadronament de la persona sol·licitant. 
 
2) Estar matriculat  en 1er curs i   en ensenyaments de règim presencial, corresponents 
a estudis d'algun dels ensenyaments del sistema universitari espanyol adaptats a l'Espai 
Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, o equivalents, per al 
curs 2020/2021. 
 
3) No estar sotmès a cap de les circumstàncies que prohibeixen tenir la condició de 
beneficiari, que preveu el paràgraf 2n de l' article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, general de subvencions; així com no tenir deutes tributaris i no tributaris 
amb l'Ajuntament d’ Aielo de Malferit. 
 
Aquest requisit s'acreditarà mitjançant presentació de la corresponent declaració 
responsable. No obstant això, el servei instructor de la convocatòria comprovarà d'ofici 
a través de la recaptació municipal, el compliment de el requisit d'estar al corrent amb 
les seves obligacions tributàries, requisit que s'ha de mantenir amb anterioritat al 
cobrament de l'ajuda. 
 



4) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol de la 
mateixa o superior nivell al corresponent als estudis per als qual se sol·licita l'ajuda. 
 
5) Estar matriculat/a de tots els crèdits o assignatures (troncals i obligatòries) que 
integren el primer curs, segons el pla d'estudis vigent. 
 
6) Residir fora del domicili familiar, durant el curs acadèmic. 
 
4.- SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI. Les sol·licituds, de conformitat amb el 
model adjunt, es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament conjuntament amb 
la següent documentació: 

 DNI/NIE del sol·licitant i  dels components de la unitat familiar. 

 Fotocòpia del llibre de família complet o documentació oficial acreditativa dels 
membres de la unitat familiar. Si els membres de la unitat familiar que figuren 
en la sol·licitud no fossin els mateixos que consten en la citada documentació, 
haurà de justificar documentalment la diferència (sentència de separació o 
divorci, certificat de defunció o qualsevol altre document com a prova de la 
situació familiar, en el cas que no hi hagi sentència per estar en tràmit el 
procediment, s'adjuntarà un certificat acreditatiu de la demanda de separació o 
divorci segellada pel Jutjat). Quan es tracti de pares sense vincle matrimonial 
entre els quals no hi hagi convivència, es comprovarà d'ofici per part del servei 
instructor en l'empadronament. 

 Resguard de la matrícula del curs 2020/2021, en el qual es reflecteixin els crèdits 
i assignatures. 

 Certificat de l'expedient acadèmic del curs 2019/2020. 

 Fitxa de tercers degudament emplenada. 

 Declaració de la Renta corresponent a l’ exercici 2019. En cas de no estar obligat 
a fer declaració de l'IRPF haurà de presentar tota aquella documentació que 
acrediti els ingressos familiars durant l’ exercici 2019. 

 Autorització, degudament emplenada amb la signatura de tots els membres de 
la unitat familiar majors d'edat, per consultar les dades tributàries referents a 
l'exercici 2019. 

 Per al becaris del  MEC, si procedeix,  certificat/comunicació emesa pel Ministeri amb 
indicació expressa de la condició de becari per al curs 2019/2020. 

 Opcional. Escrit signat, amb una extensió màxima de 250 paraules, indicant els 
motius pels quals l’ interessant ha de ser beneficiari de l’ ajuda.  
 

Només es tindran en compte les circumstàncies que concorrin el dia al que es publiqui 
la present convocatòria. 
 
S'entendrà per unitat familiar el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la 
guarda i protecció del menor, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin 
en el domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva 
residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. 
 



En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considerarà membre 
computable aquell d'ells que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajuda. Tindrà, no 
obstant, la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona 
unida per anàloga relació del sol·licitant, les rendes s'inclouran dins el còmput de la 
renda familiar. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds juntament amb la documentació 
FINALITZARÀ el  24 de setembre inclòs. 
 
Totes les persones sol·licitants, amb el fet de presentar sol·licitud per a la present 
convocatòria, s'obliguen a el coneixement i acceptació total de les presents bases. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a l'Ajuntament d’ Aielo de Malferit  
per obtenir les dades necessàries de rendes familiars a través de les Administracions 
tributàries corresponents, així com realitzar les consultes oportunes. 
 
CINQUENA.- BAREMACIÓ. Tots els aspirants que compleixin les condicions establertes 
a la base TERCERA, entraran en un procés de concurrència competitiva.  Els criteris de 
baremació seran els següents i la puntuació es calcularà segons aquests percentatges: 
 
A) Nivell de renda per càpita de la unitat familiar, fins a 10 punts. 
S’ aplicaran els criteris i Umbral establerts en la  “RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA D'ESTAT 
D'EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOQUEN BEQUES de caràcter general per al curs 
acadèmic 2020-2021, PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN ESTUDIS POSTOBLIGATORIS”. 
https://www.becaseducacion.gob.es/normativa/c/normativa.html 

 Umbral 1      10 punts. 

 Umbral 2        6 punts. 

 Umbral 3      4 punts. 
 
B) Expedient acadèmic, corresponent al curs 2019/2020, fins a 10 punts 

 APROVAT / APTE (entre 5 i 6.9 punts)  5 punts. 

 NOTABLE  (entre 7 i 8.9 punts)   7 punts. 

 EXCEL·LENT (entre 9 i 10 punts)   9 punts. 

 MATRÍCULA D'HONOR    10 punts. 
 
C) Situació social, fins a 13 punts. 

 Informe valoratiu, descriptiu i pro positiu emes pel departament de Benestar 
Social, fins a 10 punts, i que tindrà en consideració els següents aspectes en 
relació a l’ interessat i la seua unitat familiar:  

o 1.- Recursos econòmics 
o 2.- Àrea sanitària 
o 3.- Àrea educativa 
o 4.- Àrea laboral 
o 5.- Àrea sòcio-familiar. 

 

 Correlació/concordança entre dades de renta per capità de la unitat familiar (A) 
i l’ informe social, fins a 3 punts.  

https://www.becaseducacion.gob.es/normativa/c/normativa.html


 
D).- Becaris MEC, Durant el curs 2019/2020, fins a 1 punt. 
 
E).- Escrit motivacional, fins a 1 punt.  
 
SISENA.- COMISSIO DE VALORACIO, INSTRUCCIÓ I TEMPORALITZACIO. 
1) Comissió de valoració. Per a l’ instrucció, examen i valoració de les sol·licituds  es 
constituirà una comissió integrada per un/a funcionari/a del Departament de 
Cultura/Educació, un/a funcionari/a del Departament de Benestar Social i un/a 
funcionari/a del Departament de Joventut, actuant com a  secretaria, la Secretaria 
Municipal. 
 
La participació dels membres de la Comissió s'ajustarà al que estableixen els art. 23 i 24 
de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del Sector Públic sobre causa 
d'abstenció i recusació. 
 
La Comissió pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat. Les persones 
assessores no tenen vot.  
 
La Comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat 
dels seus membres, i sempre és necessària la presència de la presidència i de la 
secretaria.  
 
La Comissió té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les 
comprovacions que estime necessàries per a una millor qualificació dels mèrits adduïts.  
 
La Comissió queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris per al bon ordre de l'actuació en tot el que no previst en aquestes 
Bases. 
 
La Comissió té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les 
comprovacions que estime necessàries per a una millor qualificació dels mèrits adduïts.  
 
2) Instrucció. Estudiades les sol·licituds presentades, la Comissió elaborarà una llista 
provisional d’ admesos i exclosos al procediment de baremació, establint-se un període 
de 3 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, sense donar peu este termini a 
presentar documents no presentats  inicialment. 
 
Finalitzat el període de reclamacions, la Comissió procedirà a la revisió i estudi de la 
documentació presentada, i elevarà proposta d'adjudicació provisional, la qual 
contindrà la relació d’ admesos al procés amb indicació de la puntuació nominal, les 
ajudes concedides amb indicació de la quantia i les  denegades amb indicació del motiu, 
aixi com  tots els extrems que siguin convenients per a la seva adequada aplicació.  
 
Publicada la proposta provisional d'adjudicació/denegació provisional, s'establirà un 
termini de 3 dies hàbils perquè els interessats realitzin i presentin les al·legacions que 



estimin oportunes, al registre de l' Ajuntament, amb indicació que, si dins el termini 
concedit no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició.  
 
Conclosa la fase d'al·legacions, la proposta d'adjudicació definitiva, que contindrà la 
relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seva 
quantia, especificant la seva puntuació, s'aprovarà per l'òrgan competent.  
 
El llistats, proposta d’ adjudicació, resolucions i qualsevol altra informació d’ interès es 
publicarà en la web i el tauler municipal. 
 
Contra la resolució que finalitzi el procediment es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició, davant del mateix òrgan que va dictar, en el termini d'un mes, de conformitat 
amb els article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, o, si s'escau, directament recurs contenciós-
administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998 de 13 de 
juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
3) Temporalitzacio del procediment. 

 Presentació de sol·licituds, fins al 24 de setembre de 2020. 

 Publicació de la llista provisional d’ admesos i exclosos del procediment de 
valoració, 1 d’ octubre de 2020. 

 Període de reclamacions a la llista provisional d’ admesos i exclosos, del 2 al 6 d’ 
octubre de 2020. 

 Publicació de la llista provisional de beneficiaris i sol·licituds denegades, 22 d’ 
octubre de 2020. 

 Període de reclamacions a la llista provisional de beneficiaris i sol·licituds 
denegades, del 23  al 27 d’ octubre de 2020. 

 
SETENA.- QUANTIA, JUSTIFICACIÓ I ABONAMENT. 
1) Quantia.- La quantia de l'ajuda general serà de fins a 412 €, per beneficiari.  
 
2) Justificació.- S'entenen per despeses justificables, UNICAMENT aquelles incloses en 
la següent relació i  sempre que siguin referides al curs 2020/2021: 
 

✓ Despeses d'allotjament: Factures corresponents a despeses de residència, quan 
l'alumne residisca durant el curs escolar en residència d'estudiants, o certificat de la 
residència acompanyat dels resguards de les transferències segellats per l'entitat 
bancària. 

✓ Despeses de lloguer: Contracte de lloguer, en el qual s'inclogui les dades de l' 
arrendador, nombre i nom de cada un dels arrendataris, vigència de l' contracte i import 
mensual abonat pel sol·licitant, juntament amb el resguard de les transferències 
bancàries, segellades per l'entitat bancària. 
 
L’ ajuda concedida deurà de justificar-se abans del 31 de gener de 2021. La  quantia 
nominal, correspon a la quantitat màxima que s'ha d'abonar al beneficiari. Si la quantitat 
justificada fos inferior a la concedida, l'ajut atorgat equivaldrà a l'import justificat i en 
conseqüència caldrà procedir a la devolució de la quantia proporcional. 



 
3) Abonament.- Resolta la convocatòria, i finalitzat el període de reclamacions,  es 
procedirà al pagament de les ajudes a cada beneficiari mitjançant transferència bancària 
al nº de compte que figuri en la fitxa de tercers, dintre del 15 dies següents. 
 
VUITENA.- OBLIGACIONS. 
Els beneficiaris de l'ajuda quedaran obligats a: 

 Destinar l'import de l'ajuda en la seva integritat a despeses derivades de 
residència / allotjament, propis del curs acadèmic universitari 2020/2021. 

 Mantindré la matricula en el curs acadèmic 2020/2021 i assistir a les seves 
activitats lectives. 

 Cooperar amb la Regidoria d'Educació en quantes activitats d'inspecció i 
verificació dugui a terme, amb vista a assegurar la destinació finalista de l'ajuda. 

 
NOVENA CONTROL I APLICACIÓ. Podran ser revocades les ajudes, procedint en el seu 
cas a el reintegrament de les mateixes quan el beneficiari incorri en alguna de les 
conductes previstes en l'art 37 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
DESENA.- REVOCACIÓ / REINTEGRAMENT La falsedat d'algun de les dades en els 
documents requerits, implicarà la revocació immediata de la subvenció, sense perjudici 
que s'inicien aquelles altres mesures legals que s'estimin oportunes. Serà motiu de 
revocació i devolució  d'aquesta ajuda: 
 

- L'alteració de les circumstàncies al·legades que van motivar la seva concessió. 
- Abandonar els estudis, sense causa / motiu de força major i justificable 

documentalment. 
- Ocultació de dades o documents. 

 
Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès 
de demora des del moment del pagament de la subvenció en els següents casos: 

- Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per a això. 
- El beneficiari haja omès les seues obligacions establertes en les presents Bases. 

 
UNDESENA.- PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 
de 5 de desembre de protecció de dades i garantia de drets digitals, s’ informa que les 
dades personals  seran incorporades en fitxers titularitat de l’  Ajuntament d’ Aielo de 
Malferit, la finalitat de les quals és la gestió de les ajudes objecte de la present 
convocatòria. Les seues dades poden ser cedits a altres Administracions Públiques la 
intervenció de les quals poguera ser necessària per a la tramitació y/o control dels dits 
assumptes, a les entitats el concurs de les quals estiga arreplegat en la tramitació d'estos 
assumptes i en la resta de supòsits previstos per la Llei. Amb la firma de la sol·licitud s’  
atorga consentiment per al tractament i, si és el cas, cessió de les  dades personals en 
els termes continguts en la present clàusula.  
 
Les seves dades personals, juntament amb la seva valoració, podran aparèixer publicats 
en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal, amb la finalitat de 



donar publicitat al procediment. Té la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, 
rectificació i cancel·lació, en relació amb les seves dades personals dirigint-se a aquest 
Ajuntament. La documentació lliurada per formar part en aquest procés podrà ser 
retornada prèvia petició per escrit de la persona interessada, un cop finalitzat el procés 
de selecció. 
 


