ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA
DE DATA 20 D´ABRIL DE 2018

De conformitat amb el que establix l'article 4 del Decret 20/2016, de la
Presidència de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases reguladors per a la
concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les
dependències dels òrgans superiors i centres directius competents en matèria
d'imatge institucional, ràdio i televisió, política informativa, impuls de l'acció
interdepartamental del Consell, direcció del protocol dels actes de caràcter
representatiu, relacions externes, i en la Subsecretaria de la Presidència de la
Generalitat, la comissió avaluadora encarregada de l'examen de les sol·licituds
presentades i elaboració de propostes en relació a les beques convocades per
resolució de 8 de febrer de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per a la
realització de pràctiques professionals en matèria de publicitat en les
dependències de la Serectaría autonòmica de Comunicació, durant l'exercici
2018/2019, en reunió celebrada el 20 d'abril de 2018.

ACORDA
Primer:

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils segons disposa l'article 10.3
del Decret 20/2016, de 12 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual
s'establixen les bases reguladores, la Comissió Avaluadora de beques de
publicitat acorda publicar la relació de persones aspirants que han presentat
al.legacions que han sigut estimades o desestimades amb els motius pertinents.

COGNOMS
1 TORRES PALLARÉS
2 PINAR RUIZ
3 SASTRE PELLICER
4 DE LA ASUNCIÓN POVEDA
5 HUERTA DE ROJAS

NOM
IVÁN
DIANA
SALVADOR
PAULA
GUSTAVO
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Vist que tots els candidats que han presentat al·legacions, han acceptat en la
seua sol·licitud la notificació electrònica, en els termes de l'article 41,1,b) de la
llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, esta Comissió acorda notificar individualment de
forma electrònica, en l'adreça de correu electrònic autoritzat per cada un dels
candidats, que ha presentat al·legació, l'escrit de contestació íntegre,
notificacions que han sigut efectuades.
Segon:
Vist l'escrit presentat per Ainhoa Alberola Lorente de data 23 d'abril de 2018,
en el que es manifesta el seu desistiment a la seua sol·licitud presentada per a
participar en el present procés selectiu de selecció de 8 becaris de publicitat
segons convocatòria realitzada per Resolució de 8 de febrer de 2018, per part
de la Comissió Avaluadora de beques, s'accepta el desistiment i com a
conseqüència d'això, queda aprovada la modificació de la relació de persones
aspirants segons orde de puntuació total obtinguda, acordada mitjatxant l´acord
de la Comissió Avaluadora de 29 de març de 2018.
Tercer:
Publicar la relació de persones aspirants amb les puntuacions definitives per
ordre de puntuació tenint en compte el resultat de les legacions presentades i el
desistiment d'Ainhoa Alberola Lorente (ANNEX I).
Quart:
Publicar la relació de persones que es proposa com adjudicatàries de les
beques. (ANNEX II).
Quint:
Publicar la relació de les persones que formaran part de la borsa de reserva que
estarà constituïda amb les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de
les beques, prioritzada per ordre de puntuació, per a cobrir les vacants que
pogueren produir-se durant el seu període de vigència.(ANNEX III).
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Sext:
Publicar la relació de les persones excloses amb indicació del motiu.(ANNEX
IV).
Séptim:
Els llistats seran exposats en la seu electrònica de la Generalitat en internet,
https://sede.gva.es, així com en la pàgina web de la Presidència de la
Generalitat, www.presidencia.gva.es
Octau
De conformitat amb el que establix l'article 10,4 del Decret 20/2016, de 12 de
desembre del president de la Generalitat, pel qual s'establixen les bases,
s'acorda aprovar la proposta de resolució que serà elevada a la persona titular
de la Presidència de la Generalitat, o, a la persona titular de l'òrgan que tinga la
competència delegada, actualment la Directora General de Relacions
Informatives i Promoció Institucional (R. 12.02.2016, del president de la
Generalitat, de delegación de atribuciones; DOGV 17.02.2016).

El president de la Comissió Avaluadora

Firmado por Juan Carlos Guillén Hurtado el
24/04/2018 14:40:18
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