
 
 
 

RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER LA QUAL ES RESOL LA 
CONVOCATÒRIA D'UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTORA O DIRECTOR DE PROGRAMES PER A 
LA GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS EN LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 

 

Per Resolució de 19 de juliol de 2022 de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, s'estableixen 
les bases de la convocatòria d'un lloc de treball de directora o director de programes per a la 
gestió dels fons europeus, publicada amb data 22 de juliol de 2022 en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.  

Una vegada finalitzat el procés selectiu, realitzada la valoració de mèrits i curricular i les 
entrevistes de les persones candidates per a l'acompliment d'un llocs de treball, previstes en la 
base setena de l'Annex II de la referida convocatòria, per l'òrgan de selecció es va elevar, de 
conformitat amb el que es preveu en la base octava de l'Annex II, la proposta de la candidatura 
seleccionada, degudament motivada, en la qual queda acreditat els coneixements, experiència, 
competències i aptituds de la persona seleccionada en relació amb les funcions de Director/a de 
Programes per a la gestió dels fons europeus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 
segons es descriuen en l'Annex I de la Convocatòria.  

Vista la proposta, de data 24 de novembre de 2022, formulada per l'òrgan de selecció, del 
nomenament per al lloc de directora o director de programes per a la gestió dels fons europeus 
de la persona que a continuació es relaciona:  

IVANO MAGAZZU, motivada la proposta de l'òrgan de selecció pel seu ampli coneixement i 
experiència professional en matèria de fons i programes europeus, amb una dilatada trajectòria 
com a gestor de programes i projectes Interact (FEDER) i en sistemes informatius de gestió, tant 
a la Universitat de València durant els últims 7 anys, com anteriorment a Viena (Àustria), en la 
mateixa Generalitat Valenciana i en diverses institucions italianes; amb titulacions universitàries 
de grau i màster universitari en ciències polítiques i relacions internacionals, en governança 
política i relacions internacionals i estudis europeus, i nivell acreditat d'anglés i francés.  

Finalment, cal ressenyar que, per part de l'òrgan de selecció, s'ha apreciat en l'entrevista que el 
candidat proposat demostra capacitats comunicatives, i capacitat d'integrar i formar equips de 
treball. Així mateix, s'ha pogut constatar coneixement adequat de les característiques del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència així com motivació i entusiasme pel lloc convocat, al 
mateix temps que han transmés una actitud proactiva per a l'acompliment del referit lloc. 

En virtut de les competències establides en l'article 28.3 del Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del 
Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions 
finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi 
conseqüència de la COVID-19, en matèria de personal, que estableix: “El personal de direcció de 
programes de gestió de fons europeus serà nomenat per les persones titulars de les conselleries, 
organismes autònoms i ens públics “, 
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RESOLC: 

 

Primer. - Nomenar a Ivano Magazzu, amb NIE *****702* director de programes per a la gestió 
dels fons europeus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

Segon. - En el termini màxim de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la present 
resolució, la persona seleccionada haurà de presentar els documents assenyalats en la Base 
Novena de la resolució de 19 de juliol de 2022, amb caràcter previ a la formalització del 
contracte. 

Tercer.- La present resolució es publicarà en la seu de la Generalitat 
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_
oposiciones?id_emp=83062&version=amp 

 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu 
corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació. Així 
mateix, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de 
l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de 
conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 
14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar, si escau, 
qualsevol altre que estimen procedent. 

 

 

LA CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 
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