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ACTA Nº 2 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE
RECLAMACIONS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA D’
UNA BECA DE FORMACIÓ “POST GRAU” DE L’AJUNTAMENT
D’ALZIRA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES
FORMATIVES PER A JOVENS DE LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA_2018.
Convocada la Comissió de Valoració a les 12:00 hores del dia 1 de març de 2018, en
les dependències d'IDEA, es reuneixen: Carmen Herrero Pardo, Sergio Piera Pérez,
Agustín Ferrer Clari i Cristina Alcúdia Folgado; tots ells designats per a formar part
d'aquesta Comissió per a la concessió d’ una beca de formació POST GRAU per al
present exercici.
Per la Comissió es procedeix a l’estudi de les reclamacions presentades al llistat
provisional de puntuacions, resultant a l’efecte les següents CONCLUSIONS:
Única_ Atesa la reclamació efectuada per Inmaculada Giménez Correas per la qual
sol·licita que, havent sigut exclosa de la present selecció per no acreditar cap de les
titulacions exigides en les bases, se tinga en compte els estudis que té: Estudis
Superiors de Disseny Gràfic, i el grau, així com que està realitzant un curs de
Confecció i Publicació de pàgines web de 600 hores, i que es valore el seu expedient,
ja que tan sols hi ha dos persones presentades, i en el seu cas té necessitat
econòmica (desocupada i sense cap tipus d’ajuda).
Esta Comissió no pot admetre les al·legacions efectuadas per esta candidata, atés que
en la Base Primera de les reguladores d’esta selecció s’estableix que el perfil de les
persones participants ha de ser Titulat universitari en la Branca d’Enginyeria i
Tecnologies de la informació, titulació que no acredita la candidata. Respecte de les
altres peticions, esta Comissió entén les circumstàncies personals al·legades, encara
que no és l’òrgan adequat per a resoldre-les.
Per últim, aquesta Comissió realitza la proposta de resolució de la reclamació
plantejada en el marc del Programa Formatiu Beca Post per a l'exercici 2017, en els
termes exposats en els punts anteriors i, en la seua conseqüència, realitza proposta
d'adjudicació definitiva de l’esmentada beca a favor de la següent candidata:
PAULA CRISTINA CERVERA ROCA.
Finalitzats els treballs d'aquesta Comissió, s'alça definitivament la sessió, sent les
13:00 hores, alçant-se la present acta que, llegida i trobada conforme es ratifica pels
membres que constitueixen la Comissió en el lloc i data a continuació indicats.
En Alzira, a 1 de març de 2018.
LA COMISSIÓ D´AVALUACIÓ.
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