
BAN

Toni González Rodríguez, Alcalde de l'Ajuntament d'Almussafes,

FA SABER:
Que l'Ajuntament d'Almussafes ha aprovat les Bases per a la concessió de Beques de

formació en el marc del programa “Beques d'estiu de l'Ajuntament d'Almussafes 2020”, pel qual es
podran concedir fins a un màxim de 5 beques.

Les beques estan destinades als veïns i veïnes majors d'edat que estiguen cursant algun
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.

Cadascuna de les beques està dotada amb 500,00 euros.

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.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament a través del tràmit establit a aquest efecte en
la Seu Electrònica o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant imprés normalitzat
de sol·licitud. A la sol·licitud hauran d'acompanyar-se els justificants dels requisits i els mèrits que
s'al·leguen, conforme s'indica en les bases d'aquest programa, que podran consultar-se al Tauler
d'anuncis  de  l'Ajuntament  d'Almussafes  i  en  el  Tauler  d'anuncis  de  la  web  municipal
www.almussafes.es  

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.

El que es fa públic, per a general coneixement dels veïns i veïnes de la localitat.
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