
 

ANNEX I 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA 

D'AJUDES A ESTUDIANTS QUE ESTUDIEN FORA DE BENISSA  
CURS 2017-2018 

1. Bases reguladores 
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan 
aprovades per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 
d'octubre de 2016 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant 
núm. 215 de data 09/11/2016. 

2. Crèdits pressupostaris 
Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents: 
aplicació pressupostària 3263-481 (educació 14.500 €) aplicació pressupostària 
2314-481 (joventut 9.500 €), i la quantia total màxima de les subvencions 
convocades és de 24.000 euros a càrrec del pressupost municipal del 2018. 

3. Objecte, condicions i finalitat de la Subvenció. 
La subvenció té per finalitat de promoure i facilitar l'accés a l'ensenyament a 
aquells que no poden cursar els seus estudis a Benissa, bé per l'horari o 
modalitat diferent de manera presencial en el cas de Batxiller o dels Cicles 
Formatius de grau superior o mitjà, així com ensenyament universitari adaptats 
a l'espai europeu d'educació superior conduent a títols oficials de grau, 
llicenciats, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic, arquitecte 
tècnic, els màsters i dels conservatoris de música de grau professional, tots ells 
realitzats fora de Benissa. 
La quantia de l'ajuda individual podrà ser com a màxim de 200 € per als 
alumnes universitaris i de 100 € per als estudiants de batxiller, de cicles 
formatius, de màsters i estudis de conservatoris de música de grau 
professional. 
Si el total de les ajudes concedides supera la consignació pressupostària, es 
prorratejarà aquesta quantitat entre tots els sol·licitants que complisquen els 
requisits. 

4. Requisits dels sol·licitants. 
Podran acollir-se a aquestes ajudes els estudiants, que complisquen els 
següents requisits: 
* A partir de 12 anys. 
* Estar empadronats a Benissa des de l'any d'abans de la convocatòria 
* No estar treballant durant el període escolar. 
 
 



* Estar matriculat: 
- En un curs escolar complet d'ensenyaments de batxiller o de cicles 
formatius de grau mitjà o superior, que no es puguen realitzar a Benissa, 
per horari o modalitat diferent, de manera presencial. 
- En un mínim de 35 crèdits en ensenyaments universitaris del sistema 
universitari espanyol cursats en centres espanyols i amb validesa en tot 
el territori nacional: 

a) Ensenyaments universitaris adaptats en l'Espai Europeu 
d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau. 
b) Ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció dels títols 
oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, 
Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic. 

- En el cas dels màsters, estar matriculat al màster i haver aconseguit la 
titulació acreditativa. 
- En el conservatori professional, estar matriculat en un dels 6 cursos 
d'ensenyament de grau professional i haver superat l'examen 
corresponent al curs on l'alumne ha estat matriculat. 

La documentació requerida per a optar a aquesta ajuda municipal serà la 
següent: 

§ Model de sol·licitud (Annex II) que trobaran al departament d'educació, 
en l'OAC o en la web de l'Ajuntament de Benissa (serveis municipals – 
educació - zona de descàrregues) 

§ Certificat de matrícula expedit per la Universitat amb els crèdits per 
assignatura o Centre Oficial que impartisca el batxillerat o el cicle 
formatiu, el màster, matrícula del curs del conservatori de música de 
grau professional, indicant el curs escolar, matèries en els quals està 
matriculat i els crèdits corresponents a cada matèria; o fotocòpia de la 
matrícula en què figuren els requisits anteriors. 

§ Fotocòpia del DNI 
§ Declaració responsable (Annex III) emplenada i signada (es trobarà en la 

pàgina web de l'Ajuntament de Benissa (serveis municipals – 
departament d'educació - zona de descàrregues) 

§ Fulla de manteniment de tercers (per als nous beneficiaris), que trobaran 
al Departament d'Educació, en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o en 
pàgina web de l'Ajuntament de Benissa (serveis municipals – 
departament d'educació - zona de descàrregues). 

Si les sol·licituds no reuneixen les dades exigides en la convocatòria o no 
van acompanyades de la documentació necessària requerida, es requerirà 
a l'interessat perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye 
els documents requerits, amb la indicació que, en cas contrari, la seua 
sol·licitud s'arxivarà sense més tràmit. 



 

 

5. Òrgan competent per a la Instrucció i Resolució 
Els òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment seran els 
següents, per a la instrucció del procediment la durà a terme la regidoria 
delegada d'Educació i Joventut, la resolució de la mateixa serà competència de 
la Junta de Govern Local conforme al decret de delegació núm. 2016-0718 de 
data 20/5/2016. 

6. Termini de presentació de Sol·licituds i Documentació. 
Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a Annex II sol·licitud 
d'aquesta convocatòria. Es dirigiran al Sr. alcalde-president de l'Ajuntament, i 
es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels 
mitjans assenyalats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 
la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 
d'Alacant i fins al 19 de gener de 2018. 
Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents: (mirar apartat 
4 documentació requerida) 
— Documents que acrediten la personalitat del sol·licitant i, si escau, la 
representació de qui firma la sol·licitud (còpia del DNI). 
— Declaració responsable que en el sol·licitant no concorre cap de les 
circumstàncies que impedisquen obtenir la condició de beneficiari de 
subvencions públiques, establides en l'article 13 de la Llei General de 
Subvencions. 
Podran presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els termes 
previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 
Nota: Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses. 

Publicació de les sol·licituds admeses o denegades 
Els aspirants a aquestes ajudes podran comprovar si opten ella, al llarg del mes 
de febrer del 2018, en la seu electrònica de l'Ajuntament de Benissa. Així 
mateix, en les sol·licituds d'ajuda denegades es detallarà la causa que haja 
motivat la no concessió d'aquesta. 

Termini de Justificació i documentació justificativa 
El període de justificació serà del 2 al 31 de juliol de 2018 (tots dos inclosos), 
a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Benissa, en el carrer 
Pare Andreu, 21 (baixos de la Cultural), en horari de 8.30 h a 14.00 h. 
Si no es pot justificar en aqueixes dates, s'ha de presentar una instància dins 
d'aqueix període, indicant els motius, i l'òrgan resolutiu ja decidirà. 
 



La documentació justificativa serà: 
- Per als universitaris, certificat expedit per la Universitat en el qual conste que 
s'han superat com a mínim els 35 crèdits exigits en la convocatòria, o 
l'expedient acadèmic on consten aqueixes dades. 
- Per als de batxillerat o cicles formatius, certificat expedit pel centre que 
acredite que han superat el 50% de les assignatures del curs escolar, o el 
butlletí de notes. 
- Per als estudiants de màsters universitaris, certificat expedit pel centre d'haver 
aconseguit la titulació acreditativa. 
- Per als estudiants dels conservatoris de música de grau professional, certificat 
expedit que acredite haver superat el curs. 

7. Termini de resolució i publicació 
La resolució de la convocatòria expressarà les inicials del nom i els cognoms 
dels beneficiaris, nombre i data del registre d'entrada, l'import de l'ajuda i es 
publicarà en la seu electrònica de l'Ajuntament de Benissa, del 15 al 31 
d'octubre de 2018. Així mateix, en les sol·licituds d'ajuda denegades es 
detallarà la causa que haja motivat la no concessió d'aquesta ajuda. 

Pagament de l'Ajuda. 
L'ajuda s'efectuarà per transferència bancària en el mes de novembre de 
2018. 

8. Fi de la via administrativa 
L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. 
Es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern 
d'aquest Ajuntament, en el terme d'un mes a explicar des de l'endemà de la 
publicació en la seu electrònica, o bé directament recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d'Alacant, en el 
termini de dos mesos, a explicar des de l'endemà al de la publicació en la seu 
electrònica, de conformitat amb l'art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 

9. Criteris de valoració de Sol·licituds. 
Els criteris per a la valoració de les sol·licituds es realitzarà a través dels 
departaments d'Educació i de Joventut, amb els seus respectius regidors. 

10. Mitjans de notificació o publicació. 
Publicació en la seu electrònica de l'Ajuntament de Benissa segons la següent 
taula resum. 

 

 



 

QUADRE RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 

Presentació de sol·licituds en l’OAC 
A partir de la publicació en el BOP 
d’Alacant i  la seu electrònica i fins al 19 
de gener de 2018. 

Publicació del llistat provisional  en la 
seu electrònica Febrer de 2018 

Justificació de l’ajuda en l’OAC Del 2 al 31 de juliol de 2018 

Publicació del llistat definitiu en la seu 
electrònica Del 15 al 31 d’octubre de 2018 

Pagament de l’ajuda Novembre de 2018 
 
Més informació en el: 
 
Departament d'Educació 
Av. Ausiàs March, 3 
Tel. 965733592 / 965730058 ext. #299 
C. electrònic: educacio@ajbenissa.es 
Horari: 
Dilluns i dimecres de 17 a 20 h. 
Dimarts, dijous i divendres d'11 a 13.30 h. 
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(*) Les dades facilitades per 
vostè en este formulari 
passaran a formar part dels 
fitxers automatitzats propietat 
de l’Ajuntament de Benissa i 
podran ser utilitzades pel titular 
del fitxer per a l’exercici de les 
funcions pròpies en l’àmbit de 
les competències. De 
conformitat amb la Llei 
Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, vostè podrà 
exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant instància 
presentada davant el Registre 
General D’Entrada de 
l’Ajuntament de Benissa 

Los datos facilitados por usted 
en este formulario pasarán a 
formar parte de los ficheros 
automatizados propiedad del 
Ayuntamiento de Benissa y 
podrán ser utilizados por el 
titular del fichero para el 
ejercicio de las funciones 
propias en el ámbito de sus 
competencias. De conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Ud. podrá 
ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, 
cancelación y oposición 
mediante instancia presentada 
ante el Registro General De 
Entrada del Ayuntamiento de 
Benissa 

 

A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI / NIF 
            
Domicili / Dirección 
      
Localitat / Localidad C. Postal Telèfon / Teléfono 
                  
Correu electrònic / Correo electrónico 
� � � � �  

Com a / En calidad de    Interessat-ada / Interesado-a 
  En representació de / En representación de 

Nom i cognoms del representat / Nombre y apellidos del representado DNI / NIF 
            

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES 
Vista la convocatòria realitzada per les regidories d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Benissa, 
de la concessió d’ajudes, anualitat 2017/2018, per als alumnes que cursen ensenyaments de batxiller 
o cicles formatius de grau mitjà o superior, màster i estudies en conservatoris de grau professional, 
que no es puguen realitzar a Benissa, per horari o modalitat diferent, de manera presencial, i 
ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials 
de grau, llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic. Dirigida 
als nascuts des del 2005, empadronats a Benissa des de l’any d’abans de la convocatòria i que no 
estiguen treballant. 
 

Vista la convocatoria realizada por las Concejalías de Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Benissa, de la concesión de ayudas, anualidad 2017/2018, para los alumnos que cursen enseñanzas 
de bachiller o ciclos formativos de grado medio o superior, master y estudios en conservatorios cursos 
de grado profesional, que no se puedan realizar en Benissa, por horario o modalidad diferente, de 
manera presencial, y enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior 
conducentes a títulos oficiales de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, maestro, 
ingeniero técnico y arquitecto técnico. Dirigida a los nacidos a partir del 2005, empadronados en 
Benissa desde el año de antes de la convocatoria y que no esten trabajando. 

SOL·LICITUD / SOLICITUD 
Sol·licite se me concedisca la citada ajuda, ja que reunisc els requisits necessaris. 
Solicito se me conceda la citada ayuda, ya que reuno los requisitos necesarios. 
 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
(Continueu en full a banda si cal / Continuar en hoja a parte en caso necesario) 

Benissa,       
SIGNATURA / FIRMA 

q Fotocòpia DNI / Fotocopia del DNI 
q Certificat de matrícula expedit per la Universitat o Centre Oficial que 

impartisca el batxillerat o el cicle formatiu, màster, estudis de grau 
superior del conservatori, indicant el curs escolar, matèries en les 
quals està matriculat i els crèdits corresponents a cada matèria; o 
fotocòpia de la matrícula en què figuren els requisits anteriors. / 
Certificado de matrícula expedido por la Universidad o Centro Oficial 
que imparta el bachillerato o el ciclo formativo, master, estudios de 
grado superior en conservatorios, indicando el curso escolar, materias 
en las cuales está matriculado y los créditos correspondientes a cada 
materia; o fotocopia de la matrícula en que figuren los requisitos 
anteriores. 

q Full de manteniment de tercers (per als nous beneficiaris) / Hoja de 
mantenimiento de terceros (sólo para los nuevos beneficiarios) 

q Declaració responsable / Declaración responsable 
 

 

 



 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  
AJUDES ESTUDIANTS QUE ESTUDIEN FORA DE BENISSA 

Nom i cognoms de l’alumne que ho sol·licita: 

DNI / NIE: 

Autoritze a l´Ajuntament de Benissa perquè, conforme al que disposa l´article 6 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal y la resta de normativa aplicable, puga accedir a les meues dades personals 
existents als fitxers del Sistema de Verificació de Dades d´Identitat, de les 
administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de verificar el 
compliment dels requisits i condicions necessàries per a gaudir de les ajudes de la 
present convocatòria. 

Així mateix declara no estar incurs en cap prohibició de beneficiari 
assenyalades en l'art 13 de la Llei 38//2003 de 17 de novembre , General de 
Subvencions i de compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si 
es el cas, se li hagueren exigit. 

Així mateix declare que no estic treballant durant el període escolar. 

Benissa, ........... de/d’ ................................201...... 

Signatura:  

 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  

AYUDA ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DE BENISSA 

Nombre y apellidos del alumno que lo solicita: 

DNI / NIE: 

Autorizo al Ayuntamiento de Benissa para que, conforme a los dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás normativa aplicable, pueda acceder a mis datos 
personales obrantes en los ficheros del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, 
de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, a los únicos efectos de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para disfrutar de 
las ayudas de la presente convocatoria. 

Así mismo declara no estar incurso en ninguna prohibición de beneficiario 
señaladas en el arte 13 de la Ley 38//2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y de cumplimiento de obligaciones de reintegro de subvenciones que, si 
se el caso, se le hubieron exigido. 

Así mismo declaro no estar trabajando durante el período escolar. 

Benissa, .......... de .............................. de 201....... 

Firma: 
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(*) Les dades facilitades per 
vostè en este formulari 
passaran a formar part dels 
fitxers automatitzats propietat 
de l’Ajuntament de Benissa i 
podran ser utilitzades pel titular 
del fitxer per a l’exercici de les 
funcions pròpies en l’àmbit de 
les competències. De 
conformitat amb la Llei 
Orgànica 15/1999, de 
Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, vostè podrà 
exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant instància 
presentada davant el Registre 
General D’Entrada de 
l’Ajuntament de Benissa 

Los datos facilitados por usted 
en este formulario pasarán a 
formar parte de los ficheros 
automatizados propiedad del 
Ayuntamiento de Benissa y 
podrán ser utilizados por el 
titular del fichero para el 
ejercicio de las funciones 
propias en el ámbito de sus 
competencias. De conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de 
Carácter Personal, Ud. podrá 
ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, 
cancelación y oposición 
mediante instancia presentada 
ante el Registro General De 
Entrada del Ayuntamiento de 
Benissa 

 

A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI / NIF 
            
Domicili / Dirección 
      
Localitat / Localidad C. Postal Telèfon / Teléfono 
                  
Correu electrònic / Correo electrónico 
� � � � �  

Com a / En calidad de    Interessat-ada / Interesado-a 
  En representació de / En representación de 

Nom i cognoms del representat / Nombre y apellidos del representado DNI / NIF 
            

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES 
Que havent-me presentat a la convocatòria d’ajudes per als alumnes que cursen estudis Universitaris o en IES 
(Batxiller o Cicles Formatius de grau mitjà o superior), màster i estudis en conservatoris de grau professional, que 
no es realitzen a Benissa i situats fora de dita població, en modalitat presencial i en el curs escolar 2017-2018, 
presente la documentació justificativa dins del període de justificació (de l’2 al 31 de juliol de 2018 (ambdós 
inclosos)).  
 

Que habiéndome presentado a la convocatoria de ayudas para los alumnos que cursen estudios Universiarios o 
en IES (Bachiller o Ciclos Formativos de grado medio o superior), master y estudios en conservatorios cursos de 
grado profesional, que no se realicen en Benissa y situados fuera de dicha población, en modalidad presencial y 
en el curso escolar 2017-2018, presento la documentación justificativa dentro del periodo de justificación (del 2 al 
31 de julio de 2018 (ambos incluidos)). 
 
Marcar l’opció / marcar la opción: 
�  Presente documentació requerida en temps i forma. / Presento la documentación requerida 
 

� Demane ampliació fins setembre,  per no poder presentar la documentació justificativa dins del termini de 
justificació. / Pido ampliación hasta septiembre, por no poder presentar la documentación justificativa. 

SOL·LICITUD / SOLICITUD 

Siga admesa la justificació./ Sea admitida la justificación. 
 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
(Continueu en full a banda si cal / Continuar en hoja a parte en caso necesario) 

Benissa,       
SIGNATURA / FIRMA 

Marcar l’opció / Marcar la opción: 
� Universitaris, certificat expedit per la Universitat en què conste que s’han 

superat com a mínim els 35 crèdits exigits en la convocatòria, o 
l’expedient acadèmic on consten aquestes dades./ Universitarios, 
certificado expedido por la Universidad en el que conste que han 
superado como mínimo los 35 créditos exigidos en la convocatoria, o el 
expediente académico donde consten estos datos. 

� Màster (certificat expedit pel centre d’haver aconseguit la titulació 
acreditativa)/ Master (certificado expedido por el centro de haber 
obtenido la titulación acreditativa) 

� Batxillerat o Cicles Formatius, certificat expedit pel Centre que acredite 
que han superat el 50% de les assignatures del curs    escolar, o el butlletí 
de notes./ Bachillerato o Ciclos Formativos, certificado expedido por el 
Centro que acredite que han superado el 50% de las asignaturas del curso 
escolar,  o el boletín de notas. 
� Estudis en conservatoris de grau professional, certificat expedit que 
acredite haver superat el curs / Estudios en conservatorios cursos de grado 
profesional, certificado expedido por el centro que acredite haber superado 
el curso. 

 

 


