AJUNTAMENT D’ ATZENETA D’ALBAIDA

C/ Verge dels Desemparats, 38 46.869 Atzeneta d’Albaida Tel. 96 235 91 61 - Fax 96 235 65 59

D. CARLES ENRIC IBARS FORTUÑO, Secretari-Interventor Accidental de l'Ajuntament d'Atzeneta
d'Albaida, (València),
C E R T I F I Q U E: Que en data 22 de juny de 2018 s'ha dictat per l’alcaldia la resolució que
seguidament es transcriu:
<<D. JOSÉ H. DESCALS GUERRERO, Alcalde-president de l'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida
(València),
“Vist l’anunci de l’Excma. Diputació Provincial de València sobre extracte de l’Acord de la Junta de
Govern pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a entitats locals
per a la realització de pràctiques formatives a estudiants en ajuntaments en el marc del programa La Dipu
et Beca.
Atès que aquest municipi es va adherir a la convocatòria de referència, conforme al que es disposa en la
Base Quarta. Procediment.
Vistes les sol.licituds presentades atenent la base tercera de les bases aprovades per Resolució
d'Alcaldia nº 108/2018 de data 25 de maig de 2018, per a la concessió de beques de formació en el marc
del Programa.
Atesa la proposta d’adjudicació de beques de la Comissió Avaluadora reunida el 20 de juny de 2018 i de
conformitat amb la base cinquena de les bases per a la concessió de beques de formació per
l’Ajuntament d’Atzeneta en el marc del Programa “La Dipu et Beca”, aprovades per Resolució d'Alcaldia
108/2018 de data 25 de maig de 2018
En virtut de les competències inherents al càrrec i de les delegades pel Ple de la Corporació en aquesta
Alcaldia en la seua sessió celebrada en data 24 de juny de 2015, y publicadas en el BOP nº 131, de data
10 de juliol de 2015, Per la present, RESOLC:
Primer.- Concedir als estudiants que seguidament es relacionen una beca de formació durant els
mesos que s'indiquen a continuació:
PERÍODE DE BECA
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

JULIOL

AGOST

LLUM PONT CALATAYUD

48608494H

X

ERNESTO JORGE NÁCHER CASTAÑO

49266274K

X

ANDREA MOLINS SEMPERE

21804713T

X

ALEXANDRA NÁCHER VALERO

48609561G

X

Segon.- Notificar la present resolució als/les adjudicataris/es de les beques.
Tercer.- Traslladar la present resolució a la Diputació Provincial de València.
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal”.
I perquè conste i produïsca els efectes legals oportuns, expedisc la present certificació, d'Orde i
amb el Vistplau del Sr. Alcalde, D. José H. Descals Guerrero, a Atzeneta d'Albaida, a vint i dos de juny de
dos mil dihuit.
Vistiplau
L'ALCALDE
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