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Bases específicas para la concesión del carnet municipal al alumnado, curso 2018-2019
AJUNTAMENT D’ONDA
DEPARTAMENT DE JOVENTUD
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 31 d’agost de 2018 ha adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovació de les Bases
següents:
BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DEL CARNET MUNICIPAL DE L’ALUMNAT. CURSO 2018/2019
La regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Onda, presenta aquesta convocatòria per a l’emissió del CARNET MUNICIPAL DE
L’ALUMNAT (CMA) d’Onda, amb la finalitat d’oferir facilitats en diferents facetes relacionades amb el desenvolupament de l’activitat educativa i cultural post-obligatòria, entre les quals es troben l’ús de l’Aula Universitària UJI-Vila d’Onda situada en l’edifici municipal situat
en C/ Safona, 22-1º pta.2 d’Onda i tots els serveis que aquesta ofereix, així com el beneficiar-se de les condicions d’un conveni que
l’Ajuntament conveni amb Autobusos Furió, S.L, per al transport interurbà entre Onda – Vila -real i Onda- Castelló, línia regular , per al
curs acadèmic 2018/2019 i el foment de la utilització de les noves tecnologies.
PRIMERA.- OBJECTE
La present convocatòria, pretén regular la sol·licitud del Carnet Municipal de l’Alumnat, d’ara endavant (CMA) que s’emetrà anualment pel departament de Joventut.
SEGONA.- PERSONA BENEFICIÀRIA
Serà beneficiària tota persona empadronada en el municipi d’Onda, que curse estudis post-obligatoris en un centre públic o privat
concertat fora de la localitat, per no estar implantats aquests estudis a Onda i pretenga acollir-se al conveni que l’Ajuntament realitzarà
amb Autobusos Furió, S.L. per a l’accés al seu centre d’estudis durant els dies lectius, mitjançant la utilització de la línia regular corresponent (Vila-real / Castelló / o Castelló-UJI), complint i acreditant els requisits i altres obligacions que s’assenyalen en aquestes bases.
També servirà per a fer ús dels serveis de l’Aula Universitària UJI-Vila d’Onda situada en el Local d’Associacions, la qual és atesa per un
professor de la UJI i compta amb material bibliogràfic específic.
TERCERA.- REQUISITS
Per a la concessió del CMA, serà imprescindible complir amb els següents requisits:
• Tenir edat compresa entre 16 i 35 anys en el moment de la sol·licitud.
• Que la persona beneficiària estiga empadronada a Onda, amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases.
• Estar matriculat/ada en un centre d’educació post-obligatoria fóra d’Onda per a cursar estudis o especialitats NO implantats a
Onda. Tipus: estudis universitaris, batxillerat o Formació Professional, Formació Ocupacional Homologada, o Tallers Ocupacionals o de
formació de qualsevol tipus per a personal amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
• Adjuntar tota la documentació obligatòria requerida en aquestes bases en la clàusula 5ª.
QUARTA.- TERMINIS I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini de sol·licitud s’iniciarà a partir del següent dia laborable després de la seua publicació en el BOP i es mantindrà obert fins
a completar un total de 200 carnets emesos. Una vegada concedits els 200 carnets no s’emetrà cap més fins a la següent convocatòria.
Manera: sol·licitud telemàtica dirigida a l’Ajuntament d’Onda (departament de Joventut), que es trobarà en l’apartat denominat “seu
electrònica – carpeta ciutadana” en la web (www.onda.es).
CINQUENA.- DOCUMENTACIÓ
Obligatòria
• Arxiu en format (.pdf) de la matrícula corresponent al curs 2018/2019 o en defecte d’açò certificat emès pel centre educatiu. En qualsevol d’aquests documents haurà de constar el nom de la persona matriculada, les dades del centre i l’especialitat que es va a impartir.
• Arxiu d’imatge en format (.jpg o .png) que continga una foto de carnet a color amb una resolució mínima de 300 x 360 píxels.
Complementària:
• Solament si escau: Arxiu en format (.pdf) del certificat o document acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33% on
conste el nom de la persona titular.
SEXTA.- EMISSIÓ I LLIURAMENT DEL CMA
Després de rebre la sol·licitud de concessió del CMA mitjançant Registre d’Entrada telemàtic, es procedirà a la revisió de la documentació requerida i en el termini de 15 dies hàbils, el departament de joventut de l’Ajuntament d’Onda, podrà:
1. Emetre avís per a arreplegar el carnet personalment en el Local d’Associacions (C/ Safona, 22 – baix) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h o de 18 a 21h.
2. Emetre requeriment d’esmena d’errors, o d’aportació de documentació requerida no presentada o no degudament acreditada. A
partir del moment en què s’esmene, s’iniciarà el termini de 15 dies hàbils per a l’emissió del CMA.
3. Comunicació de NO emissió del CMA per incompliment de qualsevol de les clàusules d’aquestes bases, que es consideren no
subsanables.
4. Comunicació de NO emissió per haver-se completat el nombre màxim de carnets. L’emissió del CMA serà per ordre de presentació en registre en el cas de tenir tota la documentació completa i correcta, en cas contrari, s’entendrà com a data de presentació la que
resulte de l’emplenament d’aportació de la totalitat de documentació.
SÈPTIMA.- NORMES D’UTILITZACIÓ
El CMA emès, serà personal i intransferible.
Cada CMA emès tindrà una validesa d’ús que constarà reflectit mitjançant les dades de data d’emissió i data de caducitat del mateix,
que mai podran ser superiors al calendari acadèmic del curs per al qual se sol·licita.
Cada vegada que s’utilitze per a qualsevol dels serveis als quals dóna dret haurà d’acompanyar-se de la presentació del DNI/NIE de
la persona titular del mateix.
En cas del cessament de la situació que dóna dret al seu ús, aquest haurà de retornar-se al departament de joventut per a la seua
destrucció.
Únicament es podrà utilitzar aquest CMA per als següents serveis:
• Bono de transport de línia regula a triar entre: Vila-real / Castelló / o Castelló-UJI. En dies lectius compresos entre els mesos
d’octubre 2018 a juny de 2019 .
• Ús de l’Aula Universitària UJI-Vila d’Onda. En cas de pèrdua o robatori del mateix es podrà sol·licitar una còpia del mateix al departament de Joventut.
OCTAVA.- DADES QUE CONTINDRÀ EL CMA
- Indicació de l’Entitat Emissora del CMA.
- Curs escolar 2018/2019
- Nº d’expedició (de l’1 al 200)
- Fotografia de la persona titular.
- Nom i Cognoms de la persona titular.
- DNI/NIE de la persona titular.
- Destinació al que s’acull el portador del CMA, dintre dels contemplats en el conveni amb Autobusos Furió, S.L.
- Validesa d’ús: des de la data d’emissió fins la data de caducitat (màxim juny 2019)
Onda, 3 de setembre de 2018.
El alcalde. Joaquín A. Huguet Lecha.

