Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,
Adjunte la Circular Informativa de l’FVMP núm. 8/21, relativa a la convocatòria d'ajudes
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per al manteniment dels gabinets
psicopedagògics escolars de les entitats locals de la Comunitat Valenciana
Els beneficiaris són ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals
menors
El termini de solꞏlicituds és de 15 dies hàbils comptat a partir de l'endemà al de la
publicació de la resolució en el DOGV.
Reitere que, donades les especificitats, és convenient la consulta directa de la resolució i
de les bases reguladores en el Diari Oficial relacionat. Per a més informació no dubteu a
posar-vos en contacte amb Eugeni-J. De Manuel Rozalén, coordinador general
coordinacio@fvmp.org, i Manuel Alcaide Olmos, subcoordinador malcaide@fvmp.org.
Rebeu una cordial salutació.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

València, 11 de març de 2021
VGO/MAO
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Sr. / Sra.
Alcalde/ssa President/a de
l’Ajuntament

Sr. / Sra.
Alcalde/sa Presidente/a del
Ayuntamiento

Estimado / a amigo /a:
Adjunto la Circular Informativa de la FVMP nº 8/21, relativa a la convocatoria de ayudas
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, para el mantenimiento de los
gabinetes psicopedagógicos escolares de las entidades locales de la Comunitat
Valenciana
Los Beneficiarios son ayuntamientos, mancomunidades de municipios y
entidades locales menores
El plazo de solicitudes es de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución en el DOGV.
Reitero que, dadas las especificidades, es conveniente la consulta directa de la resolución
y de las bases reguladoras en el Diario Oficial relacionado. Para más información no dudes
en ponerte en contacto con Eugeni-J. De Manuel Rozalén, coordinador general
coordinacio@fvmp.org, y Manuel Alcaide Olmos, subcoordinador malcaide@fvmp.org.

Vicent Gil Olmedo
Secretario General

València, 11 de marzo de 2021
VGO/MAO
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Recibe un cordial saludo,

