AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P-4617900-H
Plaça del Castell, 1

46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

Araceli Martín Blasco, secretària de la comissió avaluadora, del programa La Dipu et Beca
2019, anuncia l’acta següent:
“Museros, 25 de juny de 2019, a les 15.30 h, a la casa consistorial, es reuneix la comissió
avaluadora del programa La Dipu et Beca 2019, integrada pels membres següents:






Presidenta: Yolanda Calzado Sevilla
Vocals:
 Cristina Álvarez Vicioso
 Rosa M. Sepúlveda Moreno
 M. Rosa Castillo Varo
Secretària: Araceli Martín Blasco

Vistes les sol·licituds presentades en temps i forma pel personal aspirant, no s’admeten les
que es relacionen a continuació, pels motius següents:

1

DNI

Nom i cognoms

Motiu d’exclusió

*****344B

CAROLINA CARRASCOSO GARCÍA

No estudiar en universitat pública

Vistes les sol·licituds presentades en temps i en forma pel personal aspirant, s’admeten les
que es relacionen a continuació i es baremen d’acord amb el previst a la base cinquena.
Els mèrits que es baremen, amb un màxim de 10 punts, i els percentatges de ponderació a
l’efecte d’aquesta convocatòria són els següents:
1. Empadronament al municipi de Museros: 2 punts (20%).
2. Expedient acadèmic: nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat i adequació de les
ensenyances aportades, per a les diferents beques convocades (15%):
a. Nota mitjana igual o superior a 9: 1,50 punts.
b. Nota mitjana igual o superior a 8: 1,20 punts.
c. Nota mitjana igual o superior a 7: 0,90 punts.
d. Nota mitjana igual o superior a 6: 0,60 punts.
e. Nota mitjana igual o superior a 5: 0,30 punts.
3. Coneixements de valencià: puntuarà el certificat de major nivell de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià o mitjançant certificats homologats
convalidats (10%):
a. Certificat A2 o de coneixement oral: 0,20 punts.
b. Certificat B1 o de grau elemental: 0,40 punts.
c. Certificat B2: 0,50 punts.
d. Certificat C1 o de grau mitjà: 0,60 punts.
e. Certificat de grau mitjà més llenguatge administratiu o més llenguatge en els
mitjans de comunicació: 0,70 punts.
f. Certificat C2 o de grau superior: 0,80 punts.
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g. Certificat de grau superior més llenguatge administratiu o més llenguatge en
els mitjans de comunicació: 0,90 punts.
h. Certificat de grau superior més correcció de textos: 1 punt.
4. Formació complementària: cursos, seminaris o jornades específiques de formació i
perfeccionament, que tinguen relació directa amb la beca a la qual es presenta,
segons valore la comissió avaluadora (5%) fins a 0,50 punts:
a. De 15 o més hores: 0,05 punts.
b. De 25 o més hores: 0,10 punts.
c. De 50 o més hores: 0,20 punts.
d. De 75 o més hores: 0,30 punts.
e. De 100 o més hores: 0,40 punts.

5. Situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant (30 %): 3 punts.
a. Per cada membre desocupat de la unitat familiar de primer grau que
convisquen amb el sol·licitant, acreditat amb certificat de desocupació expedit
pel SERVEF (no és el DARDE): 1,5 punts.
Nota: aquest certificat pot obtindre’s mitjançant el codi AutoServef, a la pàgina web:
http://www.servef.gva.es/miservef
6. No haver sigut destinatari, amb anterioritat, en el mateix programa de beques (15%):
1,5 punts.
7. Estar matriculat en l’últim curs dels estudis o restar-li per superar els 25% dels crèdits
per obtindre la titulació (5%): 0,5 punts.

Nom i cognoms

DNI

1

1 INÉS SANCHIS BARRAJÓN

*****862W

2,00

0,90 0,00

2 ORIOL RAMÓN MOLINA

*****382E

2,00

0,30 0,00

3 MARIA MOYA MARCO

*****553X

0,00

1,20 0,60

CRISTHIAN DAVID PALENCIA
4 ORTÍZ

*****247C

2,00

0,60 0,00

5 SONIA MARTÍNEZ SUBIES

*****677P

0,00

0,90 0,40

M. EUGENIA GÁZQUEZ
NAVARRO

*****964S

0,00

0,90 0,40

6

2

3

4

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0

5

6

7

Total

0,00

1,50

0,00

4,40

0,00

1,50

0,00

3,80

1,50

0,00

0,00

3,30

0,00

0,00

0,00

2,60

0,00

0,00

0,00

1,30

0,00

0,00

0,00

1,30

Es fa constar que hi ha 10 beques i, que de la selecció anterior, únicament, han resultat 6
estudiants seleccionats.
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En cas d’empat de puntuacions, es valoraran, amb caràcter preferent, aquells casos en què
el personal sol·licitant acredite situació de discapacitat, si l’empat continua, tindrà preferència
l’estudiant o estudianta que no haja sigut destinatari amb anterioritat en el mateix programa
de beques, i per últim, si l’empat continua es desempatarà per raó de gènere, a favor del
sexe menys representat entre la persona aspirant.
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La comissió avaluadora eleva aquesta acta a la Sra. Alcaldessa, per tal que dicte la
resolució d’adjudicació de beques al personal aspirant següent.

1
2
3
4
5
6

Nom i cognoms

DNI

INÉS SANCHIS BARRAJÓN
ORIOL RAMÓN MOLINA
MARIA MOYA MARCO
CRISTHIAN DAVID PALENCIA ORTÍZ
SONIA MARTÍNEZ SUBIES
M. EUGENIA GÁZQUEZ NAVARRO

*****862W
*****382E
*****553X
*****247C
*****677P
*****964S

Resultat

Seleccionada
Seleccionada
Seleccionada
Seleccionada
Seleccionada
Seleccionada

Una vegada la secretària ha llegit aquesta acta, i en estar d’acord tots els membres de la
comissió avaluadora del programa, es procedeix a la seua signatura”.
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Museros, data al marge.
Document signat electrònicament.

