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ANUNCI
CONVOCATÒRIA D’ UNA BECA PER A FER PRÀCTIQUES PROFESSIONALS
DE COL·LABORACIÓ EN LA UNITAT DE FESTES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DESTINADA A TITULATS

Finalitzat el termini d' admissió de sol·licituds per a prendre part en el procés
selectiu convocat per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ una
beca per a la realització de pràctiques professionals per a col·laborar en la Unitat de
Festes i Participació Ciutadana destinada a la titulació de Ciències Polítiques i de
l’Administració Pública convocat per Decret 5768/2021, de 13 de desembre, i
publicat en el “Butlletí Oficial de la Província” núm. 246, de 23 de desembre de 2021.
Examinades les sol·licituds i la documentació presentada pels aspirants a
prendre part en l’ esmentat procés de selecció.
De conformitat amb el que disposa la base quarta de les reguladores de la
convocatòria, pel present es fa públic que pel Tinent d’ Alcalde i Regidor de l’Àrea de
Estratègia,Innovació i Economia s’ ha dictat Decret núm. 165/2022, de 19 de gener,
aprovatori de la llista provisional d' aspirants admesos i exclosos a l’ esmentat
procés selectiu i de determinació concreta de la Comissió de Valoració.
1- LLISTA PROVISIONAL D’ ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS:
ASPIRANTS ADMESOS

1

COGNOMS
CASTRO PEREZ

NOM
ANA MARIA

DNI
53759***E

ASPIRANTS EXCLOSOS
Ningú.
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Els aspirants, de conformitat amb l'establit en la base quarta, disposen, per a
esmenar els defectes, en cas d'error, omissió o exclusió en què hagen incorregut en
la seua sol·licitud o formular les al·legacions que tinguen per convenient, de 5 dies
hàbils comptadors des de l‘endemà al de la publicació de la llista en el Tauler d'
Anuncis Electrònics i en l’ espai web d'aquest Ajuntament.
2- COMISSIÓ DE VALORACIÓ:
Presidència:
Titular: Francisco José Potenciano Moreno-Cap del Servici de Cultura,
Festes, Participació Ciutadana i Relacions amb la FDM.
Suplent: Presentación Mora Juan-Cap d’Unitat de Cultura i Turisme
Vocal:
Titular:

José Jericó Roca-Cap d’Unitat de Festes i Participació
Ciutadana.

Suplent: Ana Isabel Valero Manchon-Auxiliar administrativa de Gestió.
Secretari:
Titular: Antonio Jorge Martínez Quilez-Director del Servici de
Personal.
Suplent: Jose Santos Gómez-Calcerrada García-Mascaraque-Cap
d’Unitat de Relacions Laborals, Nòmines i Seguretat Social.

El personal designat podrà al·legar causa d'abstenció en el cas que
concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015 d’
1 d’ octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. Així mateix, els aspirants podran
recusar-los en la forma prevista en l'article 24 de l' esmentada Llei.
En Torrent, a la data de la firma electrònica del present document.
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