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CONVOCATÒRIA BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA PER L’ANY 2019

Margalida Socias Mir

Exp: 2019/1639
Ref. Bases: Boib. Núm. 75 de 8 de juny de 2019
Ref. Comissió: Resolució 2019/1639
Núm. de sessió: 2
Data: 20 de juny de 2019

Atenent el acords presos per la Comissió de Beques de formació pràctica 2019 i que
es reflexa a l’acta núm. 1 de data de signatura electrònica de 17 de juny de 2019, pel
que fa a la proposta provisional d’assignació, renúncia i valoració sense plaça de
candidats de la present convocatòria de beques de formació pràctica 2019. I al
haver-se exposat les Llistes provisionals (segons annex 1/acta 1) així com esmenten
les bases d’aquesta convocatòria, i alhora, com a deferència informat mitjançant SMS
de la publicació al conjunt dels sol·licitats, i una vegada conclòs el període de
reclamacions fitxat entre els dies 18 i 20 de juny de 2019 i al no haver-se presentat ni
formulat cap reclamació.

Pedro Fullana Barceló

I a la vegada, segons es reflexa a la mateixa acta núm. 1 de 17 de juny de 2019, en
que es s’esmenta: “no obstant, en cas de no presentar-se reclamacions es passaria a
elevar definitivament els llistats anteriors a instàncies superiors fora necessitat de
convocar novament a la comissió”, amb tot, tenim a bé:
Elevar a resolució definitiva als òrgans competents, les següents LLISTES
DEFINITIVES DE SELECCIÓ de la Convocatòria de beques de formació pràctica
2019 (segons annex adjunt núm.1/acta 2).
A la vegada, i segons els acords que es reflexen a l’acta núm.1 de 17 de juny de 2019,
la present comissió procedeix a la signatura i publicació de la present acta, elevant els
seus acords a instàncies superiors i a emprendre les accions que calgui per tal de
continuar amb curs administratiu de la present convocatòria.
Alcúdia, en data de signatura digital
Sr. Mateu Vanrell Munar

Sr. Margalida Socies Mir
Sr. Pere Fullana Barceló (TAG)

Mateu Jaume Vanrell Munar
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20/06/2019 TÈCNIC PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
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21/06/2019 Lletrat Municipal
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