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Convocatoria Pública para la Adjudicación de viviendas en
régimen de arrendamiento bonificado, propiedad de AUMSA,
a entidades del Tercer Sector

La Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de
València (AUMSA), comunica el termini per a la presentació de
sol·licituds per a l'adjudicació d'habitatges en règim
d'arrendament bonificat, propietat de AUMSA, a entitats del
Tercer Sector.

La Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de
Valencia (AUMSA), comunica el plazo para la presentación de
solicitudes para la adjudicación de viviendas en régimen de
arrendamiento bonificado, propiedad de AUMSA, a entidades
del Tercer Sector.

Recollida de documentació: Les Bases que regeixen la
convocatòria pública per a l'adjudicació d'habitatge en règim
d'arrendament bonificat, propietat de AUMSA, a entitats del
Tercer Sector, els seus annexos i altra documentació podran
obtindre's a través de la pàgina web www.aumsa.es, o en les
nostres oficines situades al Carrer Antiga Senda de Senent nº
8, planta 6ª, (46023) València.

Recogida de documentación: Las Bases que rigen la
convocatoria pública para la adjudicación de vivienda en
régimen de arrendamiento bonificado, propiedad de AUMSA,
a entidades del Tercer Sector, sus anexos y demás
documentación podrán obtenerse a través de la página web
www.aumsa.es, o en nuestras oficinas situadas en la Calle
Antiga Senda de Senent nº 8, planta 6ª, (46023) València.

Per a qualsevol consulta relativa a la convocatòria poden
contactar amb AUMSA en el telèfon 963371101, o dirigir la
seua consulta al correu electrònic aumsa@aumsa.es.

Para cualquier consulta relativa a la convocatoria pueden
contactar con AUMSA en el teléfono 963371101, o dirigir su
consulta al correo electrónico aumsa@aumsa.es.

Presentació d'ofertes: Les sol·licituds i documentació,
podran presentar-se en el Registre d'Entrada de AUMSA,
situat al Carrer Antiga Senda de Senent nº 8, planta 6ª, (46023)
València, de dilluns a divendres, en horari de 8.30 a 14.30.

Presentación de ofertas: Las solicitudes y documentación,
podrán presentarse en el Registro de Entrada de AUMSA, sito
en la Calle Antiga Senda de Senent nº 8, planta 6º, (46023)
València, de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 14.30.

També podran presentar-se per correu postal en l'adreça de
AUMSA. En aquest cas, el sol·licitant haurà de justificar la data
de l'enviament en l'oficina de Correus i comunicar a AUMSA
la remissió de la sol·licitud mitjançant fax, telegrama o en el
correu electrònic aumsa@aumsa.es, en el mateix dia. Sense
la concurrència de tots dos requisits no serà admesa la
sol·licitud.

También podrán presentarse por correo postal en la
dirección de AUMSA. En este caso, el solicitante deberá
justificar la fecha del envío en la oficina de Correos y
comunicar a AUMSA la remisión de la solicitud mediante fax,
telegrama o en el correo electrónico aumsa@aumsa.es, en el
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la solicitud.

Així mateix, les sol·licituds i documentación també podran
enviar-se, per correu
electrònic a
l'adreça
aumsa@aumsa.es.

Asimismo, las solicitudes y documentación también podrán
enviarse, por correo electrónico a la dirección
aumsa@aumsa.es.

El contingut de la sol·licitud haurà de comprendre
necessàriament la documentació que es determina en les
bases que regeixen aquesta Convocatòria.

El contenido de la solicitud deberá comprender
necesariamente la documentación que se determina en las
bases que rigen esta Convocatoria.

Data límit de presentació: tres mesos des de la publicació
del present anunci, fins a les 23.59 del 11 d'abril de 2022.

Fecha límite de presentación: tres meses desde la
publicación del presente anuncio, hasta las 23:59 del 11 de
abril de 2022.

El Gerent: Alberto Aznar Traval

El Gerente: Alberto Aznar Traval
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