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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

5568 Extracte de la resolució de 28 de juny de 2022 per la que s’aprova la convocatòria que ha de regir la
concessió de beques de formació pràctica per a estudiants universitaris a l’Ajuntament de Santanyí

Referència  BDNS: 636324

De conformitat amb el que preveuen 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 i el seu text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636324):

Primer. Beneficiaris:

Estudiants de grau, màster universitari o títol propi de la Universitat de les Illes Balears (que tenguin como a mínim160 hores) i que hagin
superat almenys un 50 por cent dels crèdits dels estudis; que comptin amb número de la Seguretat Social, i, si es tracta d'alumnes de la UIB,
que estiguin inscrits en el DOIP o s'hauran d'inscriure en el termini de sol·licitud per optar a la beca.

Segon. Finalitat:

Afavorir la formació pràctica  d'estudiants de grau, màster universitari o títol propi de la Universitat de les Illes Balears realitzant pràctiques
en determinades àrees y unitats de l'Ajuntament de Santanyí.

Tercer. Bases reguladores:

Decret de Batlia de 28 de juny de 2022.

Quart. import:

La dotació d'aquesta convocatòria és de 6.000 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds és de 5 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest extracte en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Document signat electrònicament al marge (Santanyí, 28 de juny de 2022)

La batlessa
Maria C. Pons Monserrat
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