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CONVOCATÒRIA DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A l'OBTENCIÓ DE LA
TARGETA DE TRANSPORT DE METRE DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA DESTINADES A PERSONES JUBILADES I
PENSIONISTES.
PRIMERA. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE.
Constitueix l'objecte de la regulació prevista en la present convocatòria la
concessió d'ajudes per a l'obtenció de Targeta-Metre que permet utilitzar sense
sobrecost a la mateixa el transport públic ferroviari que presta Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana, per a l'exercici de 2018.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions o ajudes que el
beneficiari puga rebre per a la mateixa fi.
SEGONA. REQUISITS DELS BENEFICIARIS.
Tindran la consideració de beneficiaris de la subvenció a la qual es refereixen la
present convocatòria les persones que a data de publicació de la mateixa
complisquen amb els següents requisits:
1º Estar empadronat en la localitat amb una antiguitat mínima d'un any.
2º Estar en possessió de certificat que acredite la condició de jubilat/ pensionista
3º Acreditació de la condició de persona amb diversitat funcional igual o superior al
65%.
TERCERA. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
La documentació comuna requerida per a formalitzar la sol·licitud és:
Instància-sol·licitud (per a menors d'edat signada pels pares/ tutors).
Fotocopia 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 instància.
Document o certificat de la condició de jubilat /pensionista.
Acreditació de la condició de persona amb diversitat funcional igual o
superior al 65%.
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QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ:
El termini per a presentar les sol·licituds amb la documentació relacionada en
aquesta convocatòria serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de publicar-se en
el Butlletí Oficial Corresponent, així com en el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament, de
09,00 hores a 14,30 hores, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de
Rafelbunyol. A tals efectes els dissabtes no seran considerats com a dia hàbil.
CINQUENA. IMPORTE SUBVENCIÓ:
La despesa pressupostària serà imputat a la partida: 231 48007 Transport jubilats i
estudiants del pressupost de 2018.
L'import màxim de la subvenció serà de 35,00 euros per cada beneficiari d'Alta
Nova i de 33,00 euros per cada beneficiari de Reactivacions. El límit global màxim
de la subvenció és de 5.500,00 euros.
La quantia de la subvenció s'ajustarà a aquella que anara necessària perquè el
beneficiari no haja d'assumir un cost superior a 60,00 euros en l'adquisició del
bonometro.
SEXTA. PROCEDIMENT PER A la CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
La subvenció es concedirà en règim de concurrència competitiva d'acord amb el
procediment detallat en les Base 38 d'Execució del Pressupost de Rafelbunyol de
conformitat amb l'article 17.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
El procediment de concessió s'iniciarà amb la sol·licitud de les persones
interessades.
L'òrgan instructor estarà constituït per les Auxiliars Administratives previstes en
l'ordre d'incoació de l'expedient, que realitzarà d'ofici quantes actuacions considere
necessàries per a determinar, conèixer i comprovar les dades necessàries sobre la
concurrència dels requisits per a la concessió de la subvenció.
La proposta de concessió estarà formulada per un òrgan col·legiat a través de
l'òrgan instructor.
L'òrgan col·legiat estarà format per
-Mireia Gimeno regidor de
Benestar Social, Educació, Joventut i
Participació Ciutadana, com a presidenta.
-Amparo Piquer, auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Rafelbunyol, com
a vocal.
-Amparo Bellver, auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Rafelbunyol, com
a secretària.
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L'òrgan competent per a la resolució del procediment administratiu és l'Alcalde de
conformitat amb l'article 21 de la Llei 7/1985. El termini màxim de resolució i
notificació serà de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria. La resolució
posarà fi a la via administrativa.
La notificació es realitzarà pel mitjà triat per l'interessat.
SETENA. VIGÈNCIA I NORMATIVA APLICABLE.
La present convocatòria entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el
Tauló d'Edictes de l'Ajuntament i en la Web institucional, romanent vigents mentre
se subscriga o prorrogue l'Acord entre l'Ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana i en tot cas, fins a la seua modificació o derogació expressa.
Procedir a la seua publicació, en extracte, en el Butlletí Oficial de la Província, i
íntegrament en la web municipal.
El règim sancionador serà el definit amb caràcter general en la Llei 38/2003.
La subvenció regulada en les presents Bases està subjecta a les disposicions
establides en la normativa aplicable, i en tot cas en:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Bases d'Execució del Pressupost de Rafelbunyol.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
OCTAVA. TRIBUTACIÓ
La subvenció, que si escau, reben els beneficiaris serà declarada per l'Ajuntament
a través del model 190 de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
(Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments de treball i
d'activitats econòmiques, pensions i determinades guanys patrimonials i
imputacions de rendes. Resum anual).
Rafelbunyol a 16 d'octubre de dos mil disset.

L'Alcalde-President

