CONVOCATÒRIA
XXII EDICIÓ BEQUES “FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ”
La FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ, com a mesura de reconeixement i suport al bon
comportament i excel·lència acadèmica dels estudiants dels Instituts de Secundària de
Benicarló i Peníscola, i per ajudar les seues respectives famílies amb les despeses en que
incorren per l’inici dels estudis universitaris fora de les seues ciutat d’origen, convoca per al
curs 2017/2018 dotze beques de 1.000,00 euros cadascuna.
Les bases d'aquesta XXII edició són:
1. El beneficiari ha de ser titular d’un compte al seu nom en Caixa Rural Benicarló i ell o els
seus pares han de ser socis, amb una antiguitat mínima a l’1 de gener de 2017 i a més
estar, estos últims, vinculats comercialment amb el compliment dels següents requisits:
1.1. Domiciliació de la nòmina, pensió o el pagament de la quota d'autònoms, amb una
antiguitat de l’1 de gener de 2017.
1.2. L’import de la nòmina domiciliada haurà de ser com a mínim de 600 € mensuals.
1.3. Domiciliació de, al menys, tres rebuts periòdics.
2. Podran obtindre la beca els alumnes que acaben els seus estudis en el curs 2017/2018 en
els Instituts d’Ensenyament Secundari Ramón Cid, Joan Coromines i La Salle de Benicarló
i el Alfred Ayza de Peníscola que obtinguen major qualificació definitiva del seu expedient,
amb una nota de tall o mínima de 7,5. La qualificació o nota tinguda en compte serà la
denominada NAU (Nota d’Accés a la Universitat ), es a dir, la resultant entre l’expedient de
batxillerat i la mitjana de les qualificacions obtingudes en la fase general de la prova
d’accés a la Universitat, sense que siga d’aplicació la nota resultant de la fase específica.
3. Les dotze beques disponibles es repartiran atenent únicament la qualificació, amb
independència de quin siga el Institut en el que han cursat els estudis. Coneguda la nota
individual, es classificaran els alumnes per ordre decreixent a la seua nota particular.
4. En el cas d’existir empat per a l’assignació de la darrera beca, l’ajut econòmic es concedirà
ex aequo.
5. Els possibles beneficiaris podran sol·licitar la beca des del dia de publicació de les notes de
PAU fins el 30 de juliol, facilitant a la FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ copia del resultat de
les “Proves d’aptitud per a l’accés a la Universitat”.
6. Per a disposar de la beca és necessari que el beneficiari acredite la seua matriculació o
admissió en un centre universitari per a cursar estudis superiors i que estos es realitzen
fora de la ciutat de Benicarló i/o Peníscola, a més d’una fotografia recent tamany carnet.
7. La dotació econòmica es farà efectiva al beneficiari una vegada acreditats, a satisfacció de
la FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ, els requisits esmentats en els punts anteriors,
mitjançant l'abonament en el compte al seu nom en CAIXA RURAL BENICARLÓ, abans del
30 de setembre de 2018.
8. La FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ es reserva la facultat de poder organitzar un acte de
lliurament de les beques als agraciats, així com poder difondre qualsevol imatge a la
memòria social i econòmica de l’entitat, així com altres publicacions amb contingut propi, al
costat del nom i la resta de dades genèriques dels estudiants beneficiaris.
9. Les dades dels beneficiaris seran tractades de conformitat a la LO 15/1999 de Protecció de
Dades amb la major confidencialitat. Els beneficiaris o els seus representants legals
queden informats i accepten que les dades personals siguen incorporades a un fitxer
titularitat de CAIXA RURAL BENICARLÓ (responsable del fitxer).
10. El patronat de la FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ és l’únic òrgan col·legiat per a dirimir i
resoldre qualsevol incidència o reclamació i les seues decisions són inapel·lables.
11. L’acceptació per part del beneficiari de la beca, comportarà l’expressa acceptació de les
bases d’aquesta XXII edició de la convocatòria de beques “Fundació Caixa Benicarló”.
Benicarló, juliol de 2017.
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