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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Edicte de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades 
a alumnat escolaritzat en el 2n cicle d’educació infantil 
en centres públics i privats concertats durante el curs 
2021-2022.

EDICTE
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit en 
sessió celebrada el 27 d’abril de 2021 ha aprovat les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades a alumnat escolaritzat en 
el 2n cicle d’educació infantil en centres públics i privats concertats 
durant el curs 2021/2022.
Primer. Beneficiaris.- Podran sol·licitar aquesta subvenció els tutors 
legals, mares o pares dels alumnes matriculats en 2n cicle d'Educació 
Infantil durant el curs 2021/2022 i residents en la localitat d’ Aielo 
de Malferit.
Segon. Objecte. Sufragar, parcialment, la despesa que genera a les 
famílies l'adquisició del material escolar necessari per a cursar estudis 
de 2º Cicle d’ Educació Infantil durant el curs 2021/2022.
Tercer. Bases reguladores.- Convocatòria i bases publicades a la web 
municipal www.aielodemalferit.es
Quarta. Finançament i compatibilitat.- Les ajudes que es concedeixin 
es finançaran amb càrrec al Pressupost Municipal de l' Ajuntament d’ 
Aielo de Malferit i la concessió quedarà condicionada a la suficiència, 
existència i disponibilitat de crèdit. La dotació pressupostaria desti-
nada a la present convocatòria serà de fins a 5.000 euros.
Cinquè. Termini de presentació.- Les sol·licituds es podran presentar 
dintre del període compres entre l’ 1 i el 10 de setembre de 2021. 
Sisè. Altres.- Les sol·licituds es presentaran en el Registre General 
d'Entrada de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o mitjançant qualsevol 
dels procediments previstos en la legislació sobre règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Aielo de Malferit, 28 d’abril de 2021.—L’alcalde, Juan Rafael Espí 
Mompó.
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