
Acta de la comissió avaluadora de la convocatòria de tres beques per a la realització de

pràctiques professionals a l’Institut Valencià de la Joventut 

A les 10 hores del dia 19 de novembre de 2019 es constitueix vàlidament, d’acord amb allò que disposa

l’article 9 de l’Ordre 6/2018, de 23 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques

Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de

pràctiques professionals a l’IVAJ (d’ara en davant, Ordre de bases) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de

règim jurídic del sector públic, la comissió avaluadora prevista en la convocatòria aprovada per resolució

de 11 d’abril de 2019 del Director General de l’IVAJ, amb l'assistència del seu president José  Manuel

Chirivella Marti, la vocal Angels Cuenca Adam i el vocal Josep Castellano Puchol, i Natalia Martí Ruiz, que

actua com a secretària.

La reunió de la comissió té com a punt de l’ordre del dia la valoració de les entrevistes realitzades a les

persones  candidates  de  la  beca  per  a  persones  graduades  o  llicenciades  en  Pedagogia  o

Psicologia, adoptant-se el següent ACORD:

Les entrevistes s'han realitzat el  dia 23 d'octubre i  s'han personat les candidates que a continuació

s'assenyalen:

- Lorena Garcés Piquer

- Irene Pérez Esteban

- Cristina Condomina Soriano

- Verónica Espinosa Fernández

- Arantxa Rius Viciach

Examinada la documentació aportada per a l’acreditació de mèrits es detecta per la Comissió que els

certificats d’alguns mèrits no son correctes o no s’adeqüen a allò que es preveu en les bases. En concret

es  tracta  de  la  documentació  aportada  per  dos  candidates  i  que  obliga  a  rebaremar  la  puntuació

obtinguda en la primera fase. A continuació s’exposen els casos i la corresponent rebaremació:

- Arantxa Rius Viciach: En l’apartat corresponent a Altres títols acadèmics oficials s’ha inclòs un “Master

en Professor/a en educació secundària obligatòria” que no es pot avaluar, per no haver finalitzat abans

del termini exigit a l’apartat quart de la resolució d’11 d’abril de 2019 per la qual es convoquen aquestes

beques, que diu que els requisits han de complir-se en la data de finalització del termini de presentació

de les sol·licituds. Per tant la seua puntuació en titulacions passa de 8,41 a 7,91 punts i la puntuació total

passa de 12,76 punts a 12,26 punts.
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- Verónica Espinosa Fernández: En l’apartat corresponent a Coneixement d’idiomes de la Unió Europea, la

candidata ha al·legat en la sol·licitud el nivel B1 d’anglés però no té titulació oficial que l’acredite, per tant

la seua puntuació en idiomes passa de 0,60 a 0 punts i la puntuació total passa de 12,80 punts a 12,20

punts.

La puntuació atorgada en les entrevistes realitzades és la següent:

- Lorena Garcés Piquer: 3,50 punts

- Irene Pérez Esteban: 5,50 punts

- Cristina Condomina Soriano: 3 punts

- Verónica Espinosa Fernández: 2 punts

- Arantxa Rius Viciach: 3 punts

Vista la puntuació obtinguda en aquesta fase la Comissió proposa que la beca s'atorgue a la persona que

ha obtingut una major puntuació total, formant la resta de candidates una borsa de reserva per l'ordre

que es reflecteix a continuació:

- Irene Pérez Esteban: 19,11 punts

- Lorena Garcés Piquer: 18,44 punts

- Cristina Condomina Soriano: 16,59 punts

- Verónica Espinosa Fernández: 15,26 punts

- Arantxa Rius Viciach: 14,20 punts

I sense més assumptes que tractar, s’alça la sessió i per a donar constància se subscriu la present acta a

València  el  19  de  novembre  de  2019 que  signen  la  suplent  del  president,  la  secretària  i  la  resta

d’assistents.

President

Vocal

Vocal

Secretària
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