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AJUDES ALS ESTUDIANTS DE BENIMODO MATRICULATS EN 

CENTRES D’ENSENYAMENT OFICIAL CURS 2017/2018

Esta Corporació és conscient de l’esforç econòmic que suposa tindre 

estudiants al si de les famílies, sobretot aquelles amb estudiants que segueixen 

ensenyaments  no  obligatoris.  És  per  això,  que  des  de  l’Ajuntament  de 

Benimodo  es  vol  continuar  proporcionant  ajudes  a  l’estudi  mitjançant  esta 

convocatòria i amb els recursos que disposa, tot i tenint en compte l’austeritat 

pressupostària  a  la  qual  està  obligat.  Estes  ajudes  són  per  a  tots  aquells 

estudiants  del  poble  que amb la  seua  dedicació  contribueixen  a  millorar  la 

societat benimodolina.

Article 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte  d’esta  convocatòria  la  concessió  d’ajudes  per  als  estudiants  de 

Benimodo  que  estiguen  matriculats  per  al  curs  2017/2018  en  centres 

d’ensenyament oficial en les següents modalitats:

 EDUCACIÓ INFANTIL, SEGON CICLE

 ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

 FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)

 EDUCACIÓ ESPECIAL

 BATXILLERAT

 CICLES FORMATIUS (mitjà i superior)

 ESTUDIS ARTÍSTICS (mitjà i superior)

 ESTUDIS PROFESSIONALS I SUPERIORS DE MÚSICA I DANSA

 UNIVERSITAT

 MÀSTERS HABILITANTS
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Article 2. QUANTIA I FINANÇAMENT DE L’AJUDA

La  quantia  total  de  les  ajudes  està  finançada  amb  càrrec  a  les  partides 

320.4800002, 320.4800003 i 320.4800004 del pressupost de l’Ajuntament de 

l’any 2018.

Article 3. BENEFICIARIS

Seran  beneficiaris  d’estes  ajudes  aquells  estudiants  que  complisquen  els 

següents requisits:

1. Estar  matriculat  en  centres  d’ensenyament  oficial  durant  el  curs 

2017/2018.

2. Pertànyer a alguna de les modalitats assenyalades en l’article 1.

3. Estar empadronat a Benimodo.

4. No tindre treball remunerat.

Queden  exclosos  d’estes  ajudes  aquells  estudiants  matriculats  en  cursets, 

cursos de preparació d’oposicions, cursos o proves d’accés, etc. i els alumnes 

de la resta de màsters i postgraus.

Article 4. MODALITAT

L’ajuda consistirà en un únic pagament, que es determinarà després d’haver-se 

resolt totes les sol·licituds i serà diferent entre:

- Educació Infantil, segon cicle.

- ESO, FPB i Educació Especial.
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- Batxillerat, cicles formatius, estudis artístics, estudis professionals de 

música i dansa.

- Estudis superiors de música i dansa i universitat.

Els  sol·licitants  tindran  accés  a  una  sola  ajuda,  encara  que  es  troben 

matriculats en més d’una disciplina.

Article 5. PROCEDIMENT

5.1 Model de sol·licitud i documentació a presentar:

 Caldrà emplenar la sol·licitud que per a tal efecte es proporcionarà 

a les oficines de l’Ajuntament, signada per l’interessat o, en cas de 

ser menor d’edat, pel seu representant legal.

 Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

 Fotocopia  del  núm.  de  compte  bancari  on  s’ha  de  transferir 

l’ajuda.

 Certificat  o  còpia  compulsada  del  resguard  de  la  matrícula,  a 

excepció dels matriculats al CEIP Josep Gil Hervàs i a l’IES 

Eduardo Primo.

5.2 Lloc i termini de presentació de sol·licituds:

 Les sol·licituds es presentaran al registre d’entrada de les oficines 

de l’Ajuntament.

 El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 8 de març de 

2018.
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Article 6. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I PUBLICACIÓ

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

i s’habilitarà un termini de 15 dies per a l’esmena d’errades i documentació.

Una vegada les sol·licituds hagen estat resoltes definitivament es publicarà un 

llistat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb la relació dels beneficiaris i la 

quantitat de l’ajuda.

Article 7. PAGAMENT DE LES AJUDES

Les ajudes es pagaran mitjançant transferència bancària al compte corrent o 

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

Benimodo, 9 de febrer de 2018

                                                    L’ALCALDE

Francisco Teruel Machi

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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