BEQUES

ADREÇADES A ESTUDIANTS DE LA SÉNIA
DESTINATARI
Estudiants empadronats al municipi que hagin cursat
estudis postobligatoris de Batxillerat, Cicles Formatius
de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris de
Grau, o equivalents, sempre que no es puguin cursar
en centres de la Sénia (inclou estudis a distància).

REQUISITS
Estar empadronat/da i residir al terme municipal
de la Sénia de manera continuada durant els 5 anys
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
Tenir una edat compresa entre els 16 i els 25 anys
ambdós inclosos, en el moment de la matrícula.
Estar matriculat en estudis postobligatoris sempree
que no es puguin cursar en centres de la Sénia.

Els ingressos nets de la unitat familiar a la que
pertany l'estudiant no han d'excedir de
SMI/persona (900,00 €).
Estar al corrent de les obligacions fiscals amb
l'Ajuntament de la Sénia i no trobar-se sotmeses
a cap procediment de reintegrament de
subvencions públiques o cap procediment
sancionador incoat per aquest motiu.

COM ES POT SOL·LICITAR?
Presentar al Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Sénia els següents documents:
-Annexos 1,2 i 3.
-Còpia de la següent documentació: Justificant dels resultats acadèmics del curs 2018 - 2019. Declaració de renda
de tots els membres de la unitat familiar de l'any 2018 o si no se n'ha fet, declaració jurada o promesa de tots els
ingressos percebuts durant l'any 2018 segons model d'Annex 4.
Les bases reguladores integres i els annexos 1,2,3 i 4 estan disponibles a la web oficial de l'Ajuntament de la Sénia.

TERMINI: del 30 de setembre fins al 31 d'octubre de 2019
DATA DE RESOLUCIÓ: fins al 2 de desembre de 2019

IMPORT DE LA BECA
L'import serà el resultat de multiplicar per 5 € la distància de
separació en km de lloc on es realitzen els estudis respecte al
municipi de la Sénia. La quantitat no serà inferior a 50 € ni excedirà
dels 1.000 € per estudiant, sempre que no s'excedeixi la partida
pressupostària total disponible (en aquest cas tindran preferència
els/les estudiants amb millors resultats acadèmics i pitjors
condicions econòmiques).

