
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 1643/2020

Identificació de l'expedient

En  relació  a  l’expedient  tramitat  per  a  l’adjudicació  de  beques
destinades a la  graduats i  a estudiants per a la realització  de pràctiques
professionals a l’Ajuntament d’Almussafes i en base als següents:

Antecedents de fet

1. Mitjançant la resolució de l’alcaldia número 1232/2020, de 31 de juliol, es
van aprovar les bases per a beques destinades a graduats i a estudiants per
a la realització de pràctiques professionals en l’Ajuntament d’Almussafes,
modificades per resolució de l’alcaldia número 1305/2020, de 14 d’agost.

2. En data 13 d’agost de 2020 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
València número 155, l’anunci de l’Ajuntament d’Almussafes sobre beques
destinades  a  graduats  i  estudiants  per  realitzar  pràctiques  professionals
durant 12 mesos i posterior modificació al número 164 en data 26 d’agost de
2020.

3.  En  data  13  d’agost  de  2020  es  publica  en  la  pàgina de  l’Ajuntament
d’Almussafes les bases de la convocatòria d’aquestes beques.

4.  En  data  14  d’octubre  de  2020  es  publica  la  instància  per  realitzar  la
inscripció a la convocatòria d’aquestes beques.

5. En data 2 d’octubre de 2020 es publica la convocatòria per a realitzar la
entrevista per a la convocatòria d’aquestes beques.

Fonaments de dret
 
1. S’estarà per a la resolució de l’assumpte que ens ocupa a les bases que
rigen la concessió de beques destinades a graduats i a estudiants per a la
realització de pràctiques professionals en l’Ajuntament, aprovades mitjançant
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resolució  de  l’alcaldia  número  1232/2020,  de  31  de  juliol,  posteriorment
modificades per resolució de l’alcaldia número 1305/2020, de 14 d’agost.

2. Al tenir en compte allò establert a les bases, per a cada lloc ofertat, es van
seleccionar,  per  ordre  de  puntuació,  a  aquells  candidats  que  reunien  la
titulació requerida a les bases.
Així mateix, es va tenir en compte allò establert a la base dotzena, respecte
a la valoració d'altres titulacions que encaixen amb les feines a realitzar per
a no deixar desertes les beques d’aquells departaments per a les qual no
s’ha presentat cap candidat amb la titulació requerida.
Criteri aquest, que serà el mateix a tenir en compte per a cobrir les vacants
produïdes per les renuncies efectuades.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Avocar per al meu coneixement el present assumpte, la resolució
del qual correspon a la Junta de Govern Local, per delegació efectuada per
esta Alcaldia mitjançant resolució número 1631/2019, de 3 de juliol.

2. Adjudicar les beques destinades a graduats i a estudiants per a la
realització de pràctiques professionals a l'Ajuntament d'Almussafes, que a
continuació  es  ressenyen,  amb  el  detall  dels  beneficiaris  i  de  l'àrea  de
destinació de cadascuna d'elles, següent:

INTEVENCIÓ
• Lara Alberich Navarro (Grau).

 SECRETARIA /ARXIU
• Paula Calabuig Marti (Secretaria) (Grau).
• Belén Cabanes Hernández (Secretaria-Arxiu) (Grau).
• Ana Martí González (Secretaria-Arxiu) (Grau).
• Leticia Grau Baldoví (Arxiu).

 URBANISME 
• Josep Peiró Esteve (Grau).
• Ana Mª Baztan Albertos (Cicle).
• Carles Pérez Hernández (Cicle).

 POLICIA 
• M.ª Antonia Albors López (Cicle).
• Cristina Garcerán Llácer (Grau).
• Sergio Raga Valero (Cicle).
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ADL
• Verónica Girona Magraner (Cicle).

 BENESTAR SOCIAL 
• Josep Albuixech Gines (Grau).
• Teresa Calatayud Perpiña (Grau).
• Lourdes García Soriano (Cicle).
• Giovana Máñez Navarro (Cicle).

COMUNICACIÓ 
• Lydia Hernández Machado (Grau).
• Mar Reig Medina (Grau).

ESPORTS, CULTURA, EDUCACIÓ I JOVENTUT 
• Susana Moscardó Benavent (Biblioteca) (Grau).
• Andrea Ruíz Martínez (Educació) (Grau).
• Salva Esquer Sabater (Esports) (Grau).
• Raquel García Torres (Esports) (Cicle).
• Laura Sabater Piles (Esports) (Grau).
• Alma Saiz Martínez (Esports) (Cicle).
• Victor Iborra Romero (Cultura) (Grau).
• Carmen Chulvi Escribá (Cultura)(Grau).
• Eliane Martínez Asensi (Cultura) (Cicle).
• Miriam Campos Peiró (Cultura) (Grau).
• Teresa Gomez Albuixech (Cultura) (Grau).
• Ana García Giner (Joventut) (Cicle).

ALCALDIA
• Mónica Iborra Satorres (Grau).

EPA
• Sara Romaguera Aguado (Grau).

INFORMÀTICA
• Juan Carlos Santamaria Pedrón (Grau).
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GESTIÓ TRIBUTARIA
• Oscar Asins Satorres (Grau).
• Sara Iborra Salvador (Grau).

L’inici de les beques serà el dia 1 de novembre de 2020 i tindran la duració
de dotze mesos.

3. Comunicar la present resolució als interessats.

4. Donar trasllat de la present resolució a la Tesoreria municipal.

5. Donar compte de la presente resolució a la Junta de Govern Local en la
pròxima sessió que se celebre.

Almussafes, 22 de octubre de 2020

Done fe,

La secretària general L’alcalde
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