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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Edicte de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre extracte 
de l’acord pel qual s’aproven les bases reguladores 
d’ajudes per a estudiants universitaris de primer curs. 
Curs acadèmic 2020/2021.

EDICTE
Extracte de l’ acord d’ 1 de setembre de 2020, de la Junta de Govern 
de l’ Ajuntament d’ Aielo de Malferit pel qual s’ aproven les BASES 
REGULADORES D’AJUDES PER A ESTUDIANTS UNIVERSI-
TARIS de primer curs. Curs acadèmic 2020/2021
Objecte. Regular el procediment de concessió d’ ajudes, en règim 
de concurrència competitiva, per a finançar les despeses corrents de 
residencia per al curs escolar 2020/2021 d’aquells estudiants que 
reuneixin les condicions assenyalades en la Base Tercera.
Finançament.- L’import global de tots els ajuts, no podrà superar 
la quantitat de 5.000 € i el seu abonament es realitzarà amb càrrec 
a la partida pressupostària 48010 231 CAPITOL IV del Pressupost 
Municipal vigent. Els ajuts a concedir nominalment, seran de fins 
a 400 € per beneficiari. Les ajudes podran ser compatibles amb les 
que pogués atorgar altres organismes.
Beneficiaris. Veïns d’Aielo de Malferit, matriculats per a cursar 
estudis de PRIMER CURS d’algun dels ensenyaments del sistema 
universitari espanyol adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Supe-
rior conduents a títols oficials de Grau, o equivalents, per al curs 
2020/2021 i que complisquins els requisits específics.
Bases reguladores.- Convocatòria i bases publicades a la web 
municipal www.aielodemalferit.es
Termini de presentació.- 24 de setembre de 2020.
Altres.- Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d’En-
trada 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, 2 de setembre de 2020.—L’alcalde. Juan Rafael 
Espí Mompó.
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