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ANUNCI DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ
PER A LA CONCESSIÓ D’ UNA BECA PER A FER PRÀCTIQUES
PROFESSIONALS DE COL·LABORACIÓ EN LA UNITAT DE CULTURA I
TURISME DESTINADA A TITULATS
La Comissió de Valoració designada per Decret 4958/2021, de 25 d’octubre, per
a dur a terme la baremació del procés de selecció 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, una vegada dut a terme el barem de mèrits i les entrevistes a les
aspirants, fa públiques les següents qualificacions provisionals per ordre alfabètic:

COGNOMS
DAVID FALLOS
GUERRERO FRANCÉS

NOM
JOAQUIN
SEFA

MÈRITS
7,20
6,38

ENTREVISTA
3,50
4,50

PUNTUACIÓ
TOTAL
10,70
10,88

En base a les qualificacions anteriorment referides, es proposa la concessió de la
beca convocada a l’ aspirant que ha obtingut la major puntuació i la constitució d’ una borsa
de reserves per a possibles substitucions per baixes o renúncies així com per a la cobertura
de vacants, integrada per la resta d’ aspirants per ordre de puntuació total obtinguda en la
baremació de mèrits i entrevista.
D’ aquesta manera la Comissió de Valoració proposa el següent:
1- Selecció provisional:

1

COGNOMS

NOM

PUNTUACIÓ TOTAL

GUERRERO FRANCES

SEFA

10,88

2- Borsa de reserves provisional:

1

COGNOMS

NOM

DAVID FALLOS

JOAQUIN

PUNTUACIÓ
TOTAL
10,70

En compliment del que estableix la base sexta de les reguladores de la convocatòria,
s’ obri un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’ endemà de la publicació per a
possibles reclamacions.
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