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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT D'EIVISSA

13070

Anunci de l'extracte de les Bases Reguladores de la convocatoria de quatre beques de formació per a
persones que hagin participat en el projecte del Servei de formació, integració i ocupació pública del
Govern Balear (FIOP)

Extracte de la Sessió del dia 18 de novembre de 2019 Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa, per la qual s'aprovà, entre altres, les
Bases Reguladores de la convocatòria de quatre beques de formació per a persones que hagin participat en el projecte del Servei de formació,
integració i ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a la inserció laboral de joves amb alguna discapacitat a l'Ajuntament d'Eivissa.
De conformitat amb allò previst a l'article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la
convocatòria el text íntegre de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/inex):
Primer. Beneficiaris
Es poden acollir a aquesta convocatòria les persones, residents a Eivissa, que hagin realitzat la preparació que ofereix el projecte FIOP.
Segon. Objecte

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/1/1050752

1.Oferir a les persones que han participat en el projecte FIOP una ajuda complementària a la seua formació acadèmica i pràctica, amb la
intenció de millorar la preparació de cara a la futura inserció en el món laboral de les administracions públiques. Aquesta ajuda es durà a
terme mitjançant la realització de pràctiques:
Pràctiques en tasques d'administració, utilització de terminals informàtiques i dels programes informàtics estàndards i d'altre
equipament d'oficina, arxiu, classificació i distribució de documentació.
Pràctiques en tècniques informatives i d'atenció al públic i altres similars.
2. Els participants hauran de reunir els següents requisits:
- Ser majors d'edat.
- Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels països de la Unió Europea.
- Ser resident a l'illa d'Eivissa.
- Haver cursat la preparació dels cursos del FIOP.
- Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària obligatòria (LOE), graduat en educació secundària (LOGSE),
graduat escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957), FP1 o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger cal aportar la corresponent
documentació que n'acrediti l'homologació del Ministeri d'Educació i Formació Professional, o d'una universitat espanyola.
- Estar en possessió del nivell de Català B1
- No tenir cap impediment per a les tasques específiques previstes en aquesta convocatòria que impedeixi el normal funcionament de
les tasques encomanades.
- Tenir coneixements elementals d'informàtica (processaments de textos).
- No tenir cap contracte de treball que impliqui el cobrament d'una nòmina salarial.
Tercer. Bases reguladores.
Bases que han de regir la convocatòria de quatre beques de formació per a persones que hagin participat en el projecte del Servei de
formació, integració i ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a la inserció laboral de joves amb alguna discapacitat a l'Ajuntament
d'Eivissa.
Publicades a la pàgina Web municipal (http://www.eivissa.es) i a la seu electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es)
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Quart. Import.
Les beques tenen assignat un import a distribuir durant els mesos de duració de les beques, a raó de 800 euros mensuals cadascuna.
Durant l'exercici pressupostari de l'any 2020 es destinarà la quantitat de 35.200 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 24100 48100.
L'Ajuntament d'Eivissa es farà càrrec també de les corresponents pòlisses d'assegurança d'accidents, incloses dins l'assegurança col·lectiva
que cobreix els accidents del personal de l'Ajuntament d'Eivissa.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir del següent al de la publicació d'aquesta
convocatòria al BOIB. Si el darrer dia natural fos diumenge o festiu, el termini s'ajornarà fins a l'hàbil següent. La documentació es publicarà
a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), a la seu electrònica i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa (www.eivissa.es).

Eivissa, 27 de desembre de 2019
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LA REGIDORA DELEGADA
Estefanía Torres Sánchez
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