Acta núm. 1
COMISSIÓ AVALUADORA DE BEQUES PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 2019-2020 A
LA DIRECCIÓ GENERAL DE L’ESPORT

22 de juliol de 2019
Lloc de reunió: despatx del subdirector general d’Esport, Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, avinguda de Campanar, núm. 32, de la ciutat de València.
S’inicia la reunió a les 12:30 h.
Assistents:






Sr. Joan Carles Cuenca Bolinches, subdirector general d’Esport, que actua com a
president.
Sra. Eva Orduña García, que actua com a vocal.
Sr. Hermenegildo Puchades Company, que actua com a vocal.
Sr. José Miguel Sánchez González, que actua com a vocal.
Sra. María del Pilar García López, que actua com a secretària i vocal.

D’acord amb:
• L’Ordre 70/2016, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de beques
per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport (DOGV
7919, 17.11.2016). Estableix en la base setena, la composició i funcionament de la
comissió avaluadora.
• Que la Resolució de 20 de juny de 2019, de la Direcció General d’Esport, per la qual
es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la
Direcció General d’Esport, estableix que per a l’examen de les sol·licituds de les
beques i l’elaboració de les oportunes propostes es constituirà una comissió
avaluadora, que estarà integrada pel titular de la Subdirecció General d’Esport, que
actuarà com a president, i quatre persones al servei de la Direcció General d’Esport,
designades pel seu titular, una de les quals realitzarà les funcions de la secretaria. En
qualsevol cas s’aplicarà el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, en allò que disposa en el funcionament d’òrgans col·legiats.
• I que per la Resolució de 17 de juliol de 2019, de la Direcció General d’Esport, es
constitueix la Comissió avaluadora de beques per a la realització de pràctiques
professionals 2019-2020, de la que formen part les persones assistents com a titulars,
amb el següent ordre del dia:

1. Constitució de la Comissió:
Es constitueix la comissió amb les persones relacionades anteriorment.
2. Funcionament:

Comença la sessió amb el recompte de les sol·licituds presentades fins al moment. Es fa
constar que de les 83 sol·licituds presentades a la data, corresponen 38 a titulació de grau en
Ciències de l'Activitat Física i Esport, o equivalent, 22 a titulació de grau en Dret, o equivalent, 7
a titulació tècnica superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives, o equivalent, 9 a
titulació de grau en Arquitectura, o equivalent i 7 a la Titulació de grau en Informació i
Documentació, o equivalent.
S'estableixen reunions de treball per a la valoració dels expedients i que la primera revisió de la
autobaremació dels aspirants serà realitzada per:
•

Hermenegildo Puchades Company

Beca de grau en Ciències de l'Activitat Física i
Esport, o equivalent

•

Mª del Pilar García López

Beca de grau en Dret, o equivalent

•

José Miguel Sánchez González

Beca de tècnico superior en Animació
d'Activitats Físiques i Esportives, o equivalent

•

Eva Orduña García

Beca de grau en Arquitectura, o equivalent

•

Joan Carles Cuenca Bolinches

Beca de grau en Informació i Documentació, o
equivalent

Es comptarà amb el suport del Sr. Javier Puchol funcionari de la DGE i posteriorment es
revisarà el treball fet per part de la comissió en sessió plenària.
3. Criteris de valoració:
S’estudien les bases de la convocatòria establides en l'ordre i la resolució per a establir criteris
comuns per a la revisió de l’autobaremació. En el cas que es produïsquen situacions o mèrits
no contemplats expressament en la convocatòria es definiran els criteris en sessió plenària.

4. Precs i preguntes.
Havent-se tractat tots els assumptes dins de l'ordre del dia no es produeixen comentaris en
aquest punt.
No havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió a les 14:00 h.

El Secretari

Vist i plau del president

María del Pilar García López

Joan Carles Cuenca Bolinches

