
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 10:30 hores del dia  18 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 16 de juliol de 2018 del director general de l’IVAJ, amb l'assistència del seu president

José  Manuel Chirivella Marti, les vocals Angels Cuenca Adam, Mª Carmen Climent Espí, 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 als

candidats i candidates a la beca per a persones graduades o llicenciades en Turisme. La comissió

ha adoptat el següent ACORD:

Les entrevistes s'han realitzat el dia 25 d’otubre, i s’han presentat les següents candidates i candidats:

- Paula Torricos Forment

- Olga Mahiques Hernández

- Enrique Pardo González

- Patricia Castellet Berja

- Marina Jacinto García

Examinada la documentació aportada per a l’acreditació de mèrits,  cal  manifestar que respecte a la

candidata Marina Jacinto García, s’ha detectat que la puntuació alegada en l’apartat corresponent a la

nota mitjana de l’expedient acadèmic no correspon amb l’acreditada en el certificat aportat, tractant-se

d’un error en la seua sol·licitud. Per tant es procedeix a la rebarameció de la puntuació obtinguda en la

primera fase, i la puntuació en l’apartat de titulacions passa de 7,80 punts a 6,95 punts i la puntuació

total pasa de 12,35 a 11,50 punts.

La puntuació atorgada als entrevistats i entrevistades és la següent:

- Paula Torricos Forment: 5,30 punts

- Olga Mahiques Hernández: 5 punts

- Enrique Pardo González: 2,50 punts

- Patricia Castellet Berja: 4,20 punts

- Marina Jacinto García: 2,20 punts
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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 i candidats una borsa de reserva

per l'ordre que es reflecteix a continuació:

- Paula Torricos Forment: 16,53 punts

- Olga Mahiques Hernández: 15,50 punts

- Patricia Castellet Berja: 13,93 punts

- Enrique Pardo González: 13,93 punts

- Marina Jacinto García: 13,70 punts

En aplicació del que disposa l’article 4.3. de l’esmentada Ordre de bases, per la qual s’aproven les bases

que regulen estes beques, l’empat en la puntuació global entre Patricia Castellet Berja i Enrique Pardo

González es resol a favor de la primera per ser la candidat que ha obtingut major puntuació en l’apartat

relatiu a l’entrevista.

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

València el 18 de novembre de 2019 que signen el president, la secretària i la resta d’assistents.

President

Vocal 

Vocal

Secretària
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