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AJUDES A L'HDUCACIÓ IruTAÑTIL, SEGON CIGLE, PER ALS

ESTUDIANITS DE BENIMODO MATRICULATS EN CENTRES

D'ENSENYAMENT OFICIAL CURS 201612017

Esta Conporació, conscient de l'esforg económic que suposa per a les

famílies costejar les despeses dels estudiants, vol continuar proporcionant

ajudes a l'estudi mitjangant esta convocatória i amb els recursos que disposa,

tot i tenint en compte l'austeritat pressupostária a la qual está obligat.

Article 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÓRIA

És objecte d'esta convocatória la concessió d'ajudes per als estudiants de

Benimodo que estiguen matriculats per al curs 201612017 en centres

d'ensenyament oficial en la modali'tat d'Educació lnfantil, segon cicle.

Article 2. QUANTIA I F//NAN?AMENT De L'AJUDL

La quantia total de les ajudes está finangada amb cárrec a la partida

320.4800002 del pressupost de l'Ajuntament de I'any 2017.

Article 3. BEN EFICTARTS

Seran beneficiaris d'estes ajudes aquells estudiants que complisquen els

següents requisits:

Estar matriculat en centres d'ensenyament oficial d'Educació lnfantil,

segon cicle durant el curs 201612017.

Estar empadronat a Benimodo.
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Article 4. MODALITAT

L'ajuda consistirá en un únic pagament, que es determinará després d'haver-se

resolt totes les sol.licituds.

Article 5. PROCEDIMENT

5.1 Model de sol.licitud i documentació a presentar:

F Caldrá emplenar la sol'licitud que per a tal efecte es proporcionará a les

oficines de l'Ajuntament, signada pel representant legal.

) Full del llibre de família on figura el xiqueUa

F Fotocopia del número IBAN de compte bancari on s'ha de transferir

I'ajuda.

5.2 Lloc i termini de presentació de sol.licituds:

F Les sol'licituds es presentaran al registre d'entrada de les oficines de

l'Ajuntament.

F El termini de presentació de sol.licituds será fins el 31 cle marg de 2017.

ArtiCIE 6. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÓRIA I PUBLICACIÓ

Quan finalitze el termini de presentació de sol.licituds, estes seran examinades

i s'habilitará un termini de 15 dies per a I'esmena d'errades i documentació.



AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLACA MAJOR,I 4ó291 BENIMODO (VALÉNCIA) TEL.9ó 181 88 O0 FAX. 96299 34 9ó e-moit: ben¡modo_of¡@gvo.es CIF: P-4ó-Oó300-D

Una vegada les sol'licituds hagen estat resoltes definitivament es publicará un

llistat al tauler d'anuncis i a la página web de l'Ajuntament, amb la relació dels

beneficiaris i la quantitat de l'ajuda.

Article 7. PAGAMENT DE LES AJUDES

Les ajudes es pagaran mitjangant transferéncia bancária al compte corrent o

llibreta d'estalvi que l'interessat haja proporcionat en la documentació aportada.

Benimodo,2T de febrer de 2017


