
 
 

 

 

Bases del programa municipal per facilitar la compra d’ordinadors als 

estudiants  universitaris de primer curs i cicles formatius de grau 

superior. Curs 2016-2017. 
 

 

 

En esta cinquena campanya podran participar tots els veïns i veïnes que comencen els 

estudis a la universitat o cicles formatius de grau superior.  

 

Els universitaris o estudiants de cicles de grau superior que necessiten un ordinador per als 

seus estudis poden optar a una ajuda de 100€. La única condició és haver adquirit l’equip entre 

l’1 de setembre i el 29 de novembre. Cal acreditar estar matriculat a la universitat o al cicle de 

grau superior amb qualsevol document que porte el segell oficial del centre i que es presente 

la sol·licitud corresponent juntament amb la factura de compra de l’ordinador a nom de 

l’estudiant. Les sol·licituds s’han de lliurar a les oficines municipals entre els dies 17 d’octubre i 

el 29 de novembre. Els impressos estan disponibles a la web www.lalcudia.com i a 

l’Ajuntament. 

 

És necessari estar matriculat almenys en 30 crèdits. Per eixe motiu cal aportar certificat o 

document acreditatiu de la facultat oescola universitària. Els estudiants de cicles formatius de 

grau superior cal que aporten certificat de matrícula i el curs que es realitza. Aquells i aquelles 

que hagen sol·licitat la beca de transport no cal que aporten eixa documentació, 

l’Ajuntament l’obtindrà de la sol·licitud de la beca de transport. 

 

Una vegada finalitzats els terminis per presentar la documentació, es comprovarà si es 

compleixen els requisits exposats en aquestes bases i només estiguen disponibles s’abonaran 

les ajudes de 100€. 

 

  



 
 

PROGRAMA PER FACILITAR ORDINADORS ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA, 

ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I CICLES DE GRAU SUPERIOR 
 

 
 

COGNOMS __________________________________________________________ 
  

NOM _______________________________________________________________ 
  

ADREÇA ____________________________________________________________ 
  

DNI ____________________ TELÈFON ___________________________________ 
  

DATA NAIXEMENT ________________________ 
  

MATRICULAT/-DA (Curs 2016-2017) a la facultat / EU / institut _____________ 
  

______________________________________________________________ de la  
  

Universitat / localitat _______________________________________________. 
  

 Assabentat de les bases publicades per l’Ajuntament per a la obtenció 

d’una ajuda de 100€ per a l’adquisició d’un ordinador, accepte les condicions 

i sol·licite participar, per la qual cosa presente la documentació 

corresponent. 

L’Alcúdia, ______ de _______________________ de 2016. 

Signatura 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: 

• Fotocòpia compulsada del DNI. 

• Certificat de matrículaon es facen constar els crèdits en què s’ha matriculat (en 

cas que hageu sol·licitat la beca de transport adjunteu fotocòpia del certificat). 

• Factura de compra de l’ordinador. 

 

 

Casella de verificació de l’empadronament (a emplenar per l’Ajuntament) 


