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Resolució de l’Alcaldia
Núm. resolució:
Expedient núm.: 2556/2017
Assumpte: APROVACIÓ DE BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE
FORMACIÓ “LA DIPU ET BECA” MODALITAT “POST” DE L'AJUNTAMENT DE
XÀTIVA, EN EL MARC DEL PROGRAMA “PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A
JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA”. CORRECCIÓ D’ERRORS
Interessat:
Procediment: Concessió de beca per concurrència competitiva
Data d’iniciació: 25 / febrer / 2016

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 17 fins al 26 de gener de
2018, ambdós inclosos.
Les bases estaran disponibles a partir del dia 17 de gener de 2018 en el tauler
d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva,
http://xativa.sedelectronica.es/info.0
(...)
Ha de dir:
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de la
publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Les bases estaran disponibles en el BOP i en el tauler d’anuncis ubicat a la
seu electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva, http://xativa.sedelectronica.es/info.0
(...)
Vist l'informe que emet el Departament d'Educació, amb el vist-i-plau de la
Direcció de l'Àrea Cultural, fiscalitzat i signat per la Intervenció de Fons
Municipals.
En ús de les atribucions que la legislació de règim local em confereix,
RESOLC:
Primer. A l’empara del que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em.

Número : 2018-0038 Data : 24/01/2018

Atés que hi ha hagut un error material en la Base Quarta. Termini, presentació
de sol·licituds, i documentació que s’hi ha d’aportar de manera que on diu:
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Vist l’Acord de la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2018, en sessió
ordinària, pel qual s’aproven de les bases bases per a la concessió de beques
de formació “La Dipu et Beca” modalitat “Post” de l'Ajuntament de Xàtiva en el
marc del programa “Pràctiques Formatives per a Jóvens de la Diputació de
València”.
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PEREZ ALBORCH, RAFAEL ( 2 de 2 )
Secretario
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HASH: bd40471aaeeefffea6094310007390ac

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

de Règim Jurídic del sector Públic, advocar la delegació de competències
realitzada a favor de la Junta de Govern Local, sobre reconeixement
d’obligacions.

Ha de dir:
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de la
publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Les bases estaran disponibles en el BOP i en el tauler d’anuncis ubicat a la
seu electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva, http://xativa.sedelectronica.es/info.0
(...)
Tercer. Donar compte del present acord a la regidora delegada d'Educació i als
directors de les Àrees en què s'estructuren els serveis de l'Ajuntament de
Xàtiva.

DECRET

On diu:
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 17 fins al 26 de gener de
2018, ambdós inclosos.
Les bases estaran disponibles a partir del dia 17 de gener de 2018 en el tauler
d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Xàtiva,
http://xativa.sedelectronica.es/info.0
(...)

Número : 2018-0038 Data : 24/01/2018

Segon. Aprovar la correcció d'errors sobre el termini de presentació de
sol·licituds de beques de formació “La Dipu et Beca” modalitat “Post” de
l'Ajuntament de Xàtiva en el marc del programa “Pràctiques Formatives per a
Jóvens de la Diputació de València”, en el següent sentit:

Davant meu,
el secretari,

L'alcalde,

Signat.: Rafael Pérez Alborch
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE
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Signat: Roger Cerdà Boluda
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Ho mana i signa l’Alcalde, a Xàtiva, el 24 / de gener / de 2018; del que,
com a secretari de l'Ajuntament de Xàtiva, done fe.

