
RESOLUCIÓ  _________________,  DEL  DIRECTOR  GENERAL  D’ESPORT,  PER  LA  QUAL  ES
CONSTITUEIX LA COMISSIÓ AVALUADORA DE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
PROFESSIONALS 2020-2021.

L’Ordre  70/2016,  de  15  de  novembre,  de  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i
Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització
de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport (DOGV 7919, 17.11.2016) estableix
en la base setena la composició i funcionament de la Comissió avaluadora.

Per Resolució de 30 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Esport, es convocaren sis
beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport, durant
l'exercici 2020 i 2021 (DOGV 8717, 15.01.2020). Aquesta estableix en l'article deu que per a
l’examen  de  les  sol·licituds  de  les  beques  i  l’elaboració  de  les  oportunes  propostes  es
constituirà una Comissió avaluadora, que estarà integrada pel titular de la Subdirecció General
d’Esport,  que  actuarà  com a  president,  i  quatre  persones  al  servei  de  la  Direcció  General
d’Esport, designades pel seu titular, una de les quals realitzarà les funcions de la secretaria. 

Per tant,  i d’acord amb el que estableix la disposició addicional primera i la base setena de
l’esmentada ordre:

R E S O L C

Primer. Constituir la Comissió avaluadora de beques per la realització de pràctiques professio-
nals 2020-2021, amb les funcions d'examinar i valorar els expedients de les persones aspirants i
d’acord amb el barem establit en la base novena de l’Ordre 70/2016, de 15 de novembre, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i realitzar i valorar les entrevistes previstes
i la resta de funcions determinades en l’esmentada ordre.

Segon. Nomenar com a membres d'aquesta Comissió avaluadora a les persones següents:
 Sr.  Joan  Carles  Cuenca  Bolinches,  Subdirector  General  d’Esport,  que  actuarà  com a

president.

 Sr. José Ricardo Vila Lladosa, que actuarà com a vocal.

 Sr. Joaquín Vilanova Pelluch que actuarà com a vocal.

 Sra. Eva Pérez Torres , que actuarà com a vocal.
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 Sra. Pilar García López, que actuarà com a secretària i vocal.

Tercer. Nomenar  com  a  suplents  dels  membres  de  la  Comissió  avaluadora  a  les  persones
següents:

 Sra. Soledad Cuco Ribera, que actuarà com a presidenta suplent.

 Sr. Jesus Seoane Vázquez, que actuarà com a vocal suplent.

 Sr. Xavier Montalt Mellado, que actuarà com a vocal suplent.

 Sra. Mª Dolores Verdú Andrés, que actuarà com a vocal suplent.

 Sra. Asunción Bellver Orti, que actuarà com a secretària i vocal suplent.

Quart. La Comissió quedarà vàlidament constituïda amb la presència (presencial o a distància)
de  la  meitat  més  una  de  les  seues  persones  membres,  entre  els  que  hauran  d'estar  la
presidència  i  la  secretària,  o  les  persones  suplents  d’aquestes.  Una  vegada  constituïda,  la
Comissió establirà el seu règim de convocatòries i sessions.

En qualsevol cas s’aplicarà el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, pel que fa al funcionament d’òrgans col·legiats.

València, 
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