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 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
d’11 d’abril de 2019 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 Belles Arts o
Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de productes. La comissió ha adoptat el
següent ACORD:
A les entrevistes, realitzades el dia 24 d'octubre, es van presentar les següents candidates i candidats:
- Gustavo Pérez Lacruz
- Virginia Mínguez Martínez
- Andrea Sánchez Villena
- Judith Martínez Mayor
- Pepa Samit Blasco
- Fátima Sala Gil
- Ismael López Nieto
- Sara Fernández Silva
- Silvia Mañes Velasco
Examinada la documentació aportada per les persones candidates es detecta que l’acreditació d’alguns
mèrits no es correcta o no s’adeqüa a allò que es preveu en les bases. En concret es tracta de la
documentació aportada per quatre persones candidates i que obliga a rebaremar la puntuació obtinguda
en la primera fase. A continuació s’exposen els casos i la corresponent rebaremació:
-Judith Martínez Mayor: Respecte als mèrits corresponents a coneixement d’idiomes de la Unió Europea,
no ha aportat certificat vàlid d’anglés del nivell A2 al·legat. Per tant la seua puntuació en idiomes passa
de 0,40 a 0 punts i la puntuació total passa de 12,30 punts a 11,90 punts.
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- Sara Fernández Silva: La documentació aportada respecte al «Master en Diseño e Ilustración» certifica
que es realitza des de setembre de 2018 a abril de 2022, per tant no ha finalitzat en el 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.
La seua puntuació en l’apartat de titulacions canvia per tant de 8,80 a 8,30 punts i la puntuació total
passa d’11,80 a 11,30 punts.
- Silvia Mañes Velasco: Respecte del mèrit corresponent a la formació, no aporta certificat del curs
“Workshop 1: Pequeños grandes estudios”, amb una duració de 20 hores. Després de la revisió efectuada
la puntuació d’aquest mèrit passa de 0,90 punts a 0,70 punts, i la puntuació total passa d’11,35 a 11,15
punts.
- Ismael López Nieto: No aporta certificat acreditatiu dels coneixements d’idiomes comunitaris al·legats,
ni certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià del nivell
Elemental (B1) de valencià al·legat en la sol·licitud. Per tant, la seua puntuació es veu alterada de la
següent manera:
Coneixements de valencià: passa de 0,50 a 0 punts.
Coneixement d’idiomes de la Unió Europea: passa de 0,80 a 0 punts.
Puntuació total: passa de 11,90 a 10,60 punts.
Aquesta puntuació final canvia la posició del candidat en la llista i queda fora de les 10 primeres
posicions, per la qual cosa es passa a convocar per a l’entrevista a la candidata següent, Andrea Tolsada
Hernández, que ha realitzat l’entrevista el dia 11 de novembre aportant la corresponent documentació
acreditativa dels mèrits puntuats en la primera fase.
Finalment, la puntuació atorgada en l’entrevista és la següent:
- Gustavo Pérez Lacruz: 3 punts
- Virginia Mínguez Martínez: 5 punts
- Andrea Sánchez Villena. 2,5 punts
- Judith Martínez Mayor: 2,5 punts
- Pepa Samit Blasco: 2 punts
- Fátima Sala Gil: 2,4 punts
- Sara Fernández Silva: 3,20 punts
- Silvia Mañes Velasco: 4,20 punts
- Andrea Tolsada Hernández: 5 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 i candidats una borsa de reserva
per l'ordre que es reflecteix a continuació:
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- Virginia Mínguez Martínez: 18,20 punts
- Gustavo Pérez Lacruz: 17,05 punts
- Andrea Tolsada Hernández: 16,20 punts
- Silvia Mañes Velasco: 15,35 punts
- Andrea Sánchez Villena: 15,20 punts
- Sara Fernández Silva: 14,50 punts
- Judith Martínez Mayor: 14,40 punts
- Fátima Sala Gil: 14,30 punts
- Pepa Samit Blasco: 14,30 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 Fátima Sala Gil i Pepa Samit Blasco es
resol a favor de la primera per ser la candidata 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

Firmado por Jose Manuel Chirivella Marti
el 18/11/2019 13:52:00

Vocal

Secretària

Firmado por Ángeles Cuenca Adam el
18/11/2019 14:10:18
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Firmat per Mª Carmen Climent Espi el
18/11/2019 13:37:57

Firmat per Natalia Marti Ruiz el
18/11/2019 13:37:42
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