
ANUNCI BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17
de  novembre,  General  de  Subvencions,  es  publica  l'extracte  de  la  convocatòria  el  text
complet  de  la  qual  pot  consultar-se  en  la  Base  de  dades  Nacional  de  Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Objecte

L'objectiu primordial de les presents bases té com a finalitat la formació d'els/les estudiants
en l'àmbit local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua
formació.

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 5 beques.

Les persones participants presentaran una única sol·licitud en la qual indicaran la Beca a la
qual aspiren segons la seua titulació.

La concessió de les beques queda supeditada al perfil de les persones sol·licitants, podent
quedar vacants en cas que els/les candidats/as no complisquen els requisits establits.

El període de duració de les beques comença l'1 de juliol de 2020 i finalitzarà com a màxim
el 31 d'agost de 2020, sent la duració màxima de 2 mesos.

Segon. Quantia

Cadascuna de les beques està dotada de 500,00 euros bruts mensuals que s'abonaran en
períodes vençuts. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà
la part proporcional.

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida
2410-48100 Premis,  Beques,  Promoció de l'ocupació,  del  pressupost  de despeses de la
corporació de l'any 2020. L'import total pressupostat per a aquesta convocatòria ascendeix a
5.485,00 €.

Tercer. Bases reguladores

Les  bases  reguladores  i  convocatòria  del  programa  “Beques  d'estiu  de  l'Ajuntament
d'Almussafes 2020” destinades a la formació d'els/les estudiants en l'àmbit local per mitjà de
l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació, aprovades per
Resolució d'Alcaldia núm. 0912/2020 el dia 10 de juny de 2020, es publicaran en la Base de
dades Nacional de Subvencions i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.almussafes.es)
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Quart. Persones Beneficiàries

Les beques estan destinades als veïns i veïnes majors d'edat que estiguen cursant alguna
dels següents ensenyaments oficials segons les Bases:
    • Grau en:
      - Enginyeria Electrònica i Automàtica

- Llengües Modernes i les seues literatures
- Periodisme
- Disseny i Tecnologies Creatives

    • CFGS en:
      - Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Les  beques  objecte  d'aquesta  convocatòria  s'adjudicaran  mitjançant  concurrència
competitiva entre les persones aspirants a les mateixes que, de conformitat amb les bases,
reunisquen els requisits a la presentació de la sol·licitud i ho acrediten documentalment.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini  de presentació de sol·licituds serà de  5 dies hàbils a partir  de l'endemà a la
publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Provincial.

L'Alcalde President
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