
Concello de Boiro

EXPEDIENTE 5660/2021

BASES ESPECÍFICAS DO CONCELLO DE BOIRO DE BOLSAS A ESTUDANTES 2022.

Base 1.- OBXECTO.- O Concello de Boiro ten por obxecto o establecemento de axudas económicas
ao alumnado matriculado en centros públicos que, sendo maiores de 21 anos e non estando cubertos
pola  Tarxeta  Xente  Nova da  Xunta  de  Galicia  ou  sendo  menores  de  21  e  conten  con  informe
preceptivo dos servizos sociais comunitarios, necesite desprazarse por razón de estudios; ben sexa
unha mobilidade supramunicipal e/ou intramunicipal. 

A dotación total da presente convocatoria será de 5.100,00 euros con cargo á aplicación
orzamentaria 326/ 48000/ 22022000248

1.1.- Liña de subvención 1  .   Estudos postobrigatorios cursados fóra do termo municipal do Concello de
Boiro.
1.2.- Liña de subvención 2. Estudos postobrigatorios cursados dentro do termo municipal do Concello
de Boiro.

Non se inclúen nesta convocatoria:
-As bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutorado.
-Estudos de especialización nin títulos propios das universidades.
-Estudos que non formen parte do sistema universitario galego, ou ben que non formen parte da
oferta educativa da Consellería de Educación, Xunta de Galicia.
- Centros de estudos privados ou academias de preparación de estudos.

Estas  bolsas  serán  compatibles  con  outras  subvencións  ou  axudas  para  a  mesma  finalidade
procedente de calquera outra administración

Base 2.- SOLICITANTES.-
Poderán participar nesta convocatoria o alumnado que:

1. Sexa maior de 21 anos e curse estudos postobrigatorios (bacharelato, estudos técnicos ou
superiores) fóra do termo municipal de Boiro.
(correspondese coa Liña de subvención 1).

2. Sexa maior de 21 anos e curse estudos postobrigatorios (de bacharelato, estudos técnicos
medios ou superiores) cursados dentro do termo municipal do Concello de Boiro. Podendo
ser beneficiario/a se é maior de 16 (inclusive)  que posuíndo cobertura da “Tarxeta Xente
Nova” conte con informe dos Servizos Sociais Comunitarios onde se faga constar a existencia
dunha situación de risco económico, social, familiar ou persoal da persoa solicitante.
(correspóndense coa Liña de subvención 2).

O alumnado solicitante deberá cumprir os seguintes requisitos:
2.1.- Ser maior de 21 anos  (inclusive), para a liña de financiamento 1.
2.2.- Ser maior de 21 anos, ou maior de 16 (inclusive) que posuíndo cobertura da “Tarxeta Xente
Nova” conte con informe dos Servizos Sociais Comunitarios. para a liña de financiamento 2.
2.3.- Estar empadroadas/os en Boiro, cunha antigüidade mínima da persoa solicitante de 2 anos.
2.4.- Ter unha idade máxima de 27 anos no momento da solicitude.
2.5.- Non ter repetido curso no ano anterior.
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Base 3.- DOCUMENTACIÓN.-
As solicitudes preséntanse no modelo normalizado que se achega ao final destas bases, e que tamén
se poderán conseguir na páxina www.boiro.org.

Ás solicitudes achegaráselles a seguinte documentación:
3.1.- DNI da persoa solicitante
3.2.-Certificado  ou  volante  de  empadroamento  da unidade familiar  no  Concello  de  Boiro  no  que
conste unha antigüidade mínima da persoa solicitante de 2 anos.
3.3.- Certificación da conta bancaria.
3.4.- Copia da matrícula.
3.5.- Copia do contrato de alugueiro ou certificado de aloxamento en residencia universitaria
3.6.- Documentación que acredite:

 A nota media do expediente académico.

 A  porcentaxe  das  sinaturas  ou  créditos  matriculados  en  convocatoria  ordinaria  ou
extraordinaria superados no curso anterior, ou no caso de ser o primeiro ano a puntuación da
nota ou proba de acceso.

3.7.-  Certificación,  no  seu  caso,  de  discapacidade  da  persoa  solicitante,  condición  de  familia
numerosa, familia monoparental e orfandade total ou parcial.
3.8.-  Certificación  de  desemprego  da/do  titor/a/es  legais  ou  persoas  ao  cargo  onde  figure  a
temporalidade como demandante de emprego, e/ou ERTE motivado pola pandemia provocada pola
COVID-19.
3.9- Outra documentación que se estime oportuna non recollida nos apartados anteriores.

Base 4.- LUGAR E PRAZO DE SOLICITUDE.-
As solicitudes deberanse presentar no Rexistro Xeral do Concello de Boiro  nun prazo de 15 días
hábiles a contar dende o día seguinte á súa data de publicación no Boletín Oficial da Provincia
(BOP).

O defecto, erro ou ausencia na presentación da documentación deberá ser corrixido no prazo de 10
días hábiles dende a recepción do requirimento. De non facelo, arquivarase a solicitude e non terá
dereito a reclamación.

5.- CONCESIÓN DAS BOLSAS.-
5.1.-A concesión das bolsas realizarase mediante un réxime de concorrencia competitiva para as
dúas liñas de financiamento, por resolución da Xunta de Goberno Local, de acordo coa delegación de
atribucións  realizadas  por  Decreto  de  Alcaldía  de  09/07/2019,  previa  proposta  motivada  dunha
comisión avaliadora, que estará composta por:

 Presidente: Alcalde ou concelleira/o en quen delegue.

 Secretario: O/A secretario/a da corporación, ou funcionario/a en quen delegue, que actuará
como secretario/a da comisión, con voz pero sen voto.

 Vogais:

 Concelleira de Educación.

 1 empregado/a municipal, designado pola Concelleira de Educación, encargada da
supervisión da documentación.

5.2.-A adxudicación, para ambas liñas, realizarase en función da seguinte puntuación:
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Liña de financiamento 1:
 Familia monoparental: 1 puntos

 Familia numerosa: 1 punto

 Orfandade do/a proxenitor/a: 2 puntos

 Orfandade absoluta: 3 puntos

 Discapacidade do/a solicitante: 2 punto

 Nota de expediente académico:

 de 5,000 puntos ata 6,000: 1 punto 

 de 6,001 puntos ata 7,000: 2 puntos

 de 7,001 puntos ata 8,000: 3 puntos

 de 8,001 puntos ata 9,000: 4 puntos 

 de 9,001 puntos ata 10: 5 puntos

 Desemprego continuado de 1 proxenitor/a, de 6 meses ou máis, e/ou ERTE motivado a raíz
da pandemia provocada pola COVID-19: 1 punto

 Desemprego continuado de 1 proxenitor/a, de menos de 6 meses, e/ou ERTE motivado a raíz
da pandemia provocada pola COVID-19: 0`5 puntos.

 Desemprego continuado de 2 proxenitores, de 6 meses ou máis, e/ou ERTE motivado a raíz
da pandemia provocada pola COVID-19: 2 puntos.

 Desemprego continuado de 2 proxenitores, de menos de 6 meses, e/ou ERTE motivado a
raíz da pandemia provocada pola COVID-19: 1 puntos.

 Residencia e transporte:

 Reside fóra do termo municipal de Boiro e dispón de contrato de aluguer: 3 puntos.

 Reside no termo municipal e non dispón de contrato de aluguer: distancia ao centro
de ensino matriculado, en quilómetros so de ida:

- Máis de 60,01 km: 3 puntos 

- Entre 30 e 60 km: 2 puntos

- Menos de 29,99 km : 1 punto

Liña de financiamento 2::
 Familia monoparental: 1 puntos

 Familia numerosa: 1 punto

 Orfandade do/a proxenitor/a: 2 puntos

 Orfandade absoluta: 3 puntos

 Discapacidade do/a solicitante: 2 punto

 Nota de expediente académico:

 de 5,000 puntos ata 6,000: 1 punto 

 de 6,001 puntos ata 7,000: 2 puntos

 de 7,001 puntos ata 8,000: 3 puntos

 de 8,001 puntos ata 9,000: 4 puntos 

 de 9,001 puntos ata 10: 5 puntos

 Desemprego continuado de 1 proxenitor/a, de 6 meses ou máis, e/ou ERTE motivado a raíz
da pandemia provocada pola COVID-19: 1 punto

 Desemprego continuado de 1 proxenitor/a, de menos de 6 meses, e/ou ERTE motivado a raíz
da pandemia provocada pola COVID-19: 0`5 puntos.
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 Desemprego continuado de 2 proxenitores, de 6 meses ou máis, e/ou ERTE motivado a raíz
da pandemia provocada pola COVID-19: 2 puntos.

 Desemprego continuado de 2 proxenitores, de menos de 6 meses, e/ou ERTE motivado a
raíz da pandemia provocada pola COVID-19: 1 puntos.

5.3.-Unha vez realizados os baremos e establecidas as puntuacións,  as bolsas distribuiranse do
seguinte xeito:
Liña de financiamento 1:

 De 1 a 5 puntos: Beca contía básica de 100 euros.

 Entre 6 e 8 puntos: Beca contía intermedia de 150 euros.

 Máis de 8 puntos: Beca contía máxima de 200 euros.

Liña de financiamento 2:
 De 1 a 4 puntos: Beca contía básica de 100 euros.

 Entre 5 e 6 puntos: Beca contía intermedia de 150 euros.

 Máis de 7 puntos: Beca contía máxima de 200 euros.

5.4.-A adxudicación de asignación orzamentaria para cada unha das liñas será a seguinte:

5.4.1.- Liña de subvención 1  .   Estudos postobrigatorios cursados fóra do termo municipal do Concello
de Boiro. Constitúe o 80`00% do importe total.

5.4.2.-  Liña  de  subvención  2  .   Estudos  postobrigatorios  cursados  dentro  do  termo  municipal  do
Concello de Boiro. Constitúe o 20`00% do importe total.

No caso  de que exista  remanente  nunha das liñas de financiamento,  procederase  a realizar  un
traspaso de crédito da economía restante á liña con lista de agarda.

5.5.- Para obter algunhas das bolsas especificadas no apartado anterior a comisión de valoración terá
en conta en primeiro as de maior puntuación ata esgotar a partida orzamentaria.  En caso de empate,
resolverase por sorteo público a celebrar ante a comisión avaliadora, do que se levantará a acta
correspondente.

5.6.- A concesión das bolsas especificadas no apartado 5.3 rematará unha vez esgotada a partida
orzamentaria contida nesta convocatoria. No caso de que se amplíe aplicación orzamentaria para o
mesmo  fin,  poderán  optar  a  dita  convocatoria  aquelas  persoas  que  xa  tiveran  presentada  a
documentación de acordo co establecido nas Bases desta 1ª  convocatoria,  e que, cumprindo os
requisitos, quedaran foran da concesión por falta de consignación orzamentaria.

5.7.A resolución da convocatoria ao abeiro do disposto nestas bases farase pública na páxina web do
Concello  de  Boiro  (www.boiro.org)  e  nos  taboleiros  de  anuncios  da  Casa  do  Concello,  e  será
notificada polo procedemento que indiquen na solicitude a todas as persoas solicitantes de forma
fidedigna.  En  todo  caso  esta  resolución  farase  pública  antes  do  30  de  maio  do  2022  se  as
circunstancias administrativas o permiten 
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Contra  a  desestimación  expresa  ou presunta  das  solicitudes presentadas poderán  formularse  os
recursos que procedan.

5.8.Toda alteración das condicións para a concesión da axuda poderá dar lugar,  no seu caso,  á
modificación do acordo.

5.9 Os datos aportados figurarán no rexistro público de subvencións nos extremos previstos no artigo
5 da lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal. As persoas
interesadas teñen o dereito a que non se fagan públicos os seus datos cando concurra algunha das
causa previstas na letra d) do apartado 2 do artículo 15 da lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

6. Resolución Provisional.

Unha vez realizada as valoracións pola comisión de valoración, de acordo co establecido no apartado
5.5.,  e  anteriores,  o  listaxe  provisional  publicarase  no  Taboleiro  de  Anuncios  e  paxina  web  do
Concello de Boiro.

7. Prazo de alegacións.

Unha vez publicada a resolución provisional establecerase un prazo de 5 días hábiles para alegacións
e reclamacións. Que se deberán resolver nun prazo de 10 días hábiles.

8. Prazo de resolución definitiva.

Transcorrido  o  prazo  de  alegacións  e  resolucións  das  mesmas  publicarase  a  correspondente
resolución definitiva deberá estar publicada nos correspondentes boletíns oficiais antes de proceder
ao pago, así como no taboleiro de anuncios e paxina web municipal unha vez resoltas as alegacións.

9. Forma de notificación

As notificacións realizaranse preferiblemente online, de acordo co establecido na normativa vixente, a
excepción daquelas persoas solicitantes que indiquen expresamente no momento da solicitude que
optan por un tipo de solicitude postal.

ANEXO I.  SOLICITUDE BOLSAS A ESTUDANTES 2022
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Concellerías de educación, xuventude e servizos sociais do Concello de Boiro

PROCEDEMENTO 
SOLICITUDE BOLSA A ESTUDANTES 2021/2022.

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

Nome e Apelidos

Segundo apelido NIF / NIE / PAS / CIF

Data de nacemento Idade

LIÑA DE SUBVENCIÓN DA AXUDA
□ LIÑA 1              □ LIÑA 2

ACTUANDO

□ Actuando en nome propio

□ Actuando en representación de (deberá acreditarse a representación por calquera medio valido en dereito)

DATOS PARA NOTIFICACIÓNS

Domicilio (rúa, número)

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Enderezo electrónico

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN

□ Electrónica (a través de sede electrónica, sistema xeral de notificacións).

□ Postal (sinalada no apartado anterior)

DATOS ACADEMICOS

Estudos que realiza

Localidade do centro de ensino e distancia (dende Boiro, só ida)
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (debe ser orixinal ou estar cotexada)

□ DNI da persoa solicitante

□
Volante de empadroamento da unidade familiar no que conste antigüidade mínima de 2
anos

□ Certificado dos datos bancarios da persoa solicitante  

□ Certificado ou resgardo da matrícula

□ Copia do contrato de aluguer

□ Informe dos Servizos Sociais Comunitarios

□
Documentación que acredite onde conste a nota media do expediente académico ou a
porcentaxe das sinaturas ou créditos matriculados

□
Certificado de recoñecemento de grao de discapacidade da persoa solicitante, condición
de familia numerosa, familia monoparental e orfandade total ou parcial

□
Certificación  de  desemprego  do/a  titor/a/es  legais  ou  persoas  ao  cargo  onde figure  a
temporalidade como demandante de emprego, e/ou ERTE.

AUTORIZACIÓNS Á ENTIDADE LOCAL

□
Autorizo ao concello de boiro á comprobación de estar ao corrente coas miñas obrigas tributarias na axencia 
tributaria, na seguridade social e na atriga

En Boiro a, ........ de …..….. de ……..

Sinatura da persoa solicitante

Información relativa a Protección de Datos de Carácter Persoal

En cumprimento co art. 11.2 da Lei 3/2018 sobre protección de datos informáselle:
Responsable do tratamento: Concello de Boiro.
Finalidades: atender a solicitude presentada. Subvencións por concorrencia competitiva.
Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, a limitación do seu tratamento, oposición, portabilidade e
non ser sometido a unha decisión baseada exclusivamente no tratamento dos datos persoais mediante escrito dirixido ao
Concello de Boiro. Máis información: www.boiro.gal.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO
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