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BEQUES DE FORMACIÓ que
per objecte col·laborar
econòmicament amb els joves
que duguin a terme estudis o
activitats formatives pel lleure
I l'esport. Exclosos els estudis

[BEQUES) (di

[formació]
cdscid

per a

lany 2DD7

d'aquestes BE¬
QUES DE FORMACIÓ són els
joves d'Algaida, Pina I Randa
d'edats compreses entre els i6

1.

l'exercicl de l'any 2007 la
quantitat màxima que es des¬
tina per a BEQUES DE FORMA¬
CIÓ és de 2.000 euros (dos mil
euros) amb càrrec en la partida
pressupostària (481-320).

3. Per a

El Municipi d'Algaida, integrat
comarca

Els Beneficiaris

del Pla de Mallorca.

vulguin gaudir de serveis i re¬
s'hagin de desplaçar a ciu¬

cursos

tat

0 a

altres indrets. Per

d'acord amb les

tats i

seves

necessi¬

inquietuds.

i. ESTABLIMENT DE LES BEQUES
1.

La

Regidoría de Joventut de
l'Ajuntament d'Algaida promou

9. La Regidoría de Joventut expo¬
sarà la resolució de la conces¬
sió

d'aquestes BEQUES DE FOR¬
MACIÓ al tauló d'anuncis I a la

b) Major distància
realitzar el

6. A les sol·licituds s'hl detallarà I

adjuntarà:

on

curs o

s'ha de
activitat

(transport, estada).
c) Experiència en activitats de
jovent I lleure al Municipi

J/i /Jq

d'Algaida, a les Oficines
Municipals de la Casa de la Vila
(C/ del Rel, 6).

pro¬

tivitat.

sol·licituds per accedir a les
Beques de Formació s'han de
presentar abans del dia 15 d'oc¬

ment

a

Regidor de Joventut
seguint el següent criteri per
aquest ordre de preferència:
a) Major durada del curs o ac¬

4. Les

5. Les sol·licituds es presentaran
al Registre General de l'Ajunta-

pàgina web de l'Ajuntament
d'Algaida (www.ajalgalda.net)

posta del

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

tubre de 2007.

o

IV. PUBLICITACiD DE LES RESDLUCIDNS

SELECCIÓ DE LES SDL·LICITUDS
tades resoldrà el Batle

això, la

Regidoría de Joventut de l'Ajunta¬
ment d'Algaida, vol potenciar, in¬
centivar i facilitar accions i iniciati¬
ves que permetin la formació i el
desenvolupament integral dels jo¬
ves

11.

de l'activitat

curs.

De totes les sol·licituds presen¬

Aquest fet obliga a que els joves
que

del

I els 30 anys.

pels nuclis urbans d'Algaida,
Pina i Randa, es localitza a

la

b) Fotocòpia del DNI.
c) Situació acadèmica (estudis
finalitzats I estudis actuals)
d) Justificació de la petició
(descripció del curs, pro¬
jecte de l'activitat o Inici¬
ativa, el seu cost així com
quantia de la beca que es
sol·licita).

universitaris I de formació pro¬

Normativa que regula
les Beques de Furmacio

memòria

Telèfon de contacte.

fessional.
2.

b) L'altre meitat una vegada
justificada I presentada la

a) Filiació personal: Nom I lli¬
natges. Adreça particular.

les

tenen

^^
0/ 'O··
/ <
o

d'Algaida.
d) Adquisició de material di¬
dàctic per a realitzar el curs
o

activitat.

V. FINAL
10.

La

presentació de sol·licituds
participació a aquestes BE¬
QUES DE FORMACIÓ2007, pres¬
suposa l'acceptació d'aquestes
I la

,L'Import de les Beques

es con¬

cedirà:

a) La meitat de l'Import en el mo¬
ment

de la

seva

concessió.

bases.

