Per Resolució d’Alcaldia, Decret nº 2018-0649 de 29 de juny de 2018, s’ha adoptat l’acord del
següent tenor literal:
“DECRET ALCALDIA
(adjudicació de la beca darrere renuncia presentada per una de les adjudicatàries inicials
“La Dipu et Beca” 2018)
Vista la renuncia presentada per l’adjudicatària de la beca per a l’àrea d’informàtica, Silvana
Caravaca Martínez (RE nº 1035 de 28/06/2018), degut a l’acceptació d’una altra oferta formativa.
Seguint l’Acta de la Comissió Avaluadora, de data 25/06/2018, de les beques convocades mitjançant
el Programa “La Dipu et beca 2018”, una vegada realitzat el examen de les sol·licituds presentades, i la
baremació dels mèrits assenyalats en la base quinta de les específiques aprovades per l’Ajuntament, amb
les propostes d’adjudicacions que consten en Acta.
De conformitat amb les bases aprovades per aquest Ajuntament per a la concessió de les dos
beques formatives, i fent ús de les atribucions que em corresponen segons allò disposat a l’article 21 de la
Llei 7/1985,
HE RESOLT:
PRIMER.- Adjudicar la beca per a l’àrea d’informàtica, dintre del programa “La Dipu et Beca 2018”, de
conformitat amb la proposta de la Comissió Avaluadora a Josué Rufat Castelló, per ser el primer candidat
en llista de reserva per a aquesta àrea.
SEGON.- Publicar la present resolució al Tauler d’Anuncis de la Corporació, i notificar la mateixa al
candidat adjudicatari.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la pròxima sessió que celebre.”

El que es fa públic per a general coneixement i efectes.

L’Alcalde-President
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ANUNCI SOBRE ADJUDICACIÓ DE BECA DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
FORMATIVES “LA DIPU ET BECA” 2018 DARRERE RENUNCIA EFECTUADA PER
UNA DE LES ADJUDICATÀRIES INICIALS.

