Núm. Expedient: M.1.2.3 núm. 3 de 2020
Procediment: Nomenament de la comissió d’avaluació
De les beques transport a estudiants curs 2020-2021
Firma: L’Alcalde i El Secretari

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Antecedents de fet i dret

La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió
d'avaluació que tindrà la següent composició:
a) Actuarà com a president l'Alcalde o Regidor en qui deleguen.
b) Actuaran com a vocals el regidor d'educació i dos funcionaris de
l'Ajuntament.
c) Actuarà com a secretari un dels dos vocals funcionaris.
Correspondrà a l'Alcalde mitjançant decret la designació dels integrants de
la comissió d'avaluació que és publicarà a la web municipal i tauler d’anuncis
juntament amb la resta de la documentació per a què el termini de 3 dies hàbils se
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“Els òrgans competents per a la instrucció del procediment és la
regidoria d'educació assistit pel personal del seu departament, el qual realitzarà
d’ofici quantes actuacions consideren necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s’haja de dictar
resolució.

RESOLUCIÓN

Atenent que al punt 6é les bases reguladores publicades en el BOP de
València núm. 19 de 26-01-2018 i en el punt vuitè – Òrgans competents per a la
instrucció i resolució del procediment- aprovades en la Junta de Govern Local del
passat 30 de març de 2021 que citem a continuació:

Número: 841/2021 Fecha: 11/05/2021

Atent que el passat 15 d’abril de 2021 se va publicar un extracte de la
convocatòria al BOP de València per la qual es convoquen ajudes per a subvencionar
el transport als estudiants de l’Alcúdia d’estudis universitaris, cicles formatius de grau
superior i mitjà i de batxillerat artístic per al curs 2020-2021 BDNS Identificador 555801,
el període de presentació de sol·licituds va finalitzar el passat 05 de maig de 2021.

puguen presentar al·legacions per causa de recusació u abstenció regulat en
l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic.”
Per tot el anteriorment exposat, el art. 21.1 f) i s) de la Llei 7/1985, reguladora
de bases del Règim Local, juntament amb l’ordenança reguladora publicades en el
BOP de València núm. 19 de 26-01-2018 i modificades al BOP núm.27 de 10 de
febrer de 2021, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el nomenament de la comissió avaluadora de les beques
ajudes per a subvencionar el transport als estudiants empadronats a l’Alcúdia,
d’estudis universitaris, cicles formatius de grau superior i mitjà i de batxillerat artístic
per al curs 2020-2021 BDNS Identificador 555801. l que tindrà la següent
composició de membres de l’Ajuntament de l’Alcúdia:

TERCER.- Notificar als efectes oportuns als membres de la comissió.

Document firmat electrònicament al marge
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SEGON.- Publicar a la web i al tauler d’anuncis el present Decret per a què el
termini de 3 dies hàbils se puguen presentar al·legacions per causa de recusació u
abstenció regulat en l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del
sector públic.

RESOLUCIÓN

Aquesta comissió és l’òrgan competent per a la qualificació de les sol·licituds
presentades en els termes indicats en les bases reguladores i convocatòria de la
subvenció. Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió d'avaluació haurà
d'emetre informe en el qual es concreten el resultat de l'avaluació efectuada.

Número: 841/2021 Fecha: 11/05/2021

President: En Rubén Grau Navarro, Regidor d’Hisenda.
Vocal primer: Na Rosa María Martínez Murillo, Regidora d’Educació.
Vocal Segon: Na Míriam García Clemente, administrativa, Dep. Tresoreria
Secretari: En Carles Boscà Ramón, tècnic mitjà d’administració general, Dep.
Intervenció

