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

Finalitzat el termini establit per a esmenar defectes o formular al·legacions
contra la llista provisional d’ aspirants admesos i exclosos al procés selectiu
convocat per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’una beca per a
fer pràctiques professionals de Col·laboració en la Unitat de Cultura i Turisme
destinada a persones titulades en el Grau de Turisme convocat per Decret
3772/2021, de 25 d’agost, i publicat en el “Butlletí Oficial de la Província” núm. 181,
de 17 de setembre del 2021, així com per a al·legar causa d’abstenció o per
recusar els membres de la Comissió de Valoració designada per a dur a terme l’
esmentat procés selectiu.
No havent-se presentat cap al·legació a la llista provisional ni cap
al·legació respecte de situacions d’abstenció o recusació dels membres
integrants de la Comissió de Valoració.
De conformitat amb el que disposa la base quarta de les reguladores de la
convocatòria, en virtut de les facultats que m' estan conferides per Decret 1661/2020
de 14 d’abril, dispose:
1er.- Elevar a definitiva la següent llista d' aspirants admesos i exclosos al
procés selectiu convocat per a la concessió, en règim de concurrència competitiva,
d’una beca per a fer pràctiques professionals de Col·laboració en la Unitat de Cultura
i Turisme destinada a persones titulades en el Grau de Turisme:

LLISTA D’ ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS:
ASPIRANTS ADMESOS

1
2

COGNOMS
DAVID FALLOS
GUERRERO FRANCES

NOM
JOAQUIN
SEFA

DNI
53875***C
20496***X
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ASPIRANTS EXCLOSOS

1
2
3
4
5

COGNOMS
CARRATALA PLANELLS
GARCIA RODRIGUEZ
GOMEZ FRIAS
LLUCH FUSTER
TEMPORAL FERNANDEZ

NOM
VICTORIA
LORENA REMEDIOS
IRINE
PILAR
IRINA

MOTIU
DNI
EXCLUSIÓ
1
53877***M
1
47099***V
1
35597***M
1
20454***W
1
53752***M

1- No presenta documentació acreditativa d’estar en possessió de la titulació requerida o
equivalent d’acord l’establit la base segona de les reguladores de la convocatòria.

En Torrent a la data de la firma electrònica del present document

Firmado digitalmente por:ANDRES JOSE CAMPOS CASADO
12/11/2021 14:54:22
AC:ACCVCA-120

Pàgina 2 de 2

