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ACTA DE LA REUNIO DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 20.17

Sent les 10,00 hores del dia 20 de novembre de 2O17, es reuneix la comissió avaluadora per a la
valoració de les beques convocades m¡tjangant Resolució de 10 d'octubre de 2017 del Director de
l'lnstitut Cartográfic Valenciá, per a la realització de práctiques professionals en matéria de
teledetecció, publicada en el DOGV núm. 8149 el 161',012017, prévia convocatdria efectuada pel
president, es constitueix aquesta amb l'assisténcia dels següents:

Santiago Yudici Oliver, cap de Servei de Projectes Cartográfics de I'ICV
Luis Dueñas Dom¡ngo, técnic de l'lCV
Raquel Fernández Martínez, técnica de l'lCV
Concepción Sanfeliu Martínez, funcionária de l'lCV que actuará com a secretária

Amb la f¡nal¡tat de valorar els mérits al legats pels candidats, d'acord amb els criteris
establits en l'Ordre 312017, de I de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori que estableix les bases reguladores de la concessió de beques per a la
realització de práct¡ques professionals.

A la vista de tot aCó, s'obté el llistat provisional d'admesos i d'exclosos i s'acorda publicar
en la página web d'aquest lnstitut, així com en la seu electrónica de la Generalitat, per al
coneixement de les persones interessades, concedint-los un termini de 10 dies hábils, a partir del
següent al de la publicació perqué puguen presentar les al legacions que estimen oportunes, en
l'adrega de correu electrónic sanfeliu_con@gva.es.

Una vegada transcorregut el termini d'al legacions, es publicará el llistat definitiu i la
convocatdria de les persones candidates admeses, per a la real¡tzac¡ó de I'entrevista personal
contemplada en les bases de la convocatória.
Així mateix, la comissió, a la vista dels currículums presentats per Manuel Cañizares Cardo
¡Verón¡ca lnés Fernández Belmonte, acorda en aquest mateix acte requerirJos la subsanació de
la documentació, ja que no han fet constar els mér¡ts corresponents a l'apartat desé. Citeis de
valoració dels mérits - E2a: Assignatures académiques relacionades amb la convocatória de la
Resolució de 10 d'octubre de 2017.

En conseqüénc¡a, el d¡a de I'entrevista hauran de subsanar el seu curriculum, segons
l'apartat SrSé. Presenfac ió de la documentació acreditativa dels mérits - 2. Les persones
sol licitants que hagen s¡gut selecc¡onades per a la fase d'entrevista, hauran de presentar la
documentació acred¡tat¡va dels mérits detallats en el currículum en el moment en el qual
acud¡squen a la realitzac¡ó de l'entrevista o bé quan així se'ls requerisca per la comissió de
valoració corresponent de la Resolució de 10 d'octubre de 2017.

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
Núm.
ordre

Cognoms

Nom

EstaUMot¡u

NIF

CAÑIZARES CARDOS

MANUEL

24397453L

Admés

eer.ra

MANUEL

33571592X

Admés

FERNANDEZ BELMONTE

VERONICA INES

33455717D

Admesa

BELMONTE CAMBRILS

SERGI

53218053D

Exclós: No ten¡r la titulació requerida

CANO LUCAS

SILVIA

74015530N

Exclosa: No tenir la titulació requerida

DIES GUILLEN

IGNACIO FRANCISCO

21001024¡

Exclós: No tenir la t¡tuiació requer¡da

ESTACIO GANDIA

BEATRIZ

458427608

Exclosa: No tenir la t¡tulació requer¡da

FALCON SIIVONO

SANDOR

26660243r

Exclós: No tenir la t¡tulació requer¡da

FITA MONZO

OSCAR

48600'166Q

Exclós: No tenir la t¡tulació requer¡da

'10

JIMENEZ LUCENA

JUAN JOSÉ

449U7102

Exclós: No tenir la tilulació requerida

11

LLORET SORIANO

GASPAR

48336922F

Exclds: No ten¡r la tilulac¡ó requerida

12

MERINO I\¡ORENO

I\4IRIAM

20842905Y

Exclosa: No ten¡r la t¡tulac¡ó requerida

t3

NAVARRO FRUTOS

ALVARO

486115037

Exclds: No tenir la t¡tulació requer¡da

14

PONSODA LLORENS

IGNACIO

2169a5272

Exclds: No tenir la titulació requer¡da

15

lu,*.ro

ALBERT

457977',!4E

Exclós: No tenir la t¡lulac¡ó requerida
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Sense més assumptes que tractar, sent les '11'00 hores, finalitza la reunió, de la qual s'alga
la present Acta.
Valéncia, a 20 de novembre de 2017

S

ago Yudici Oliver
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Raquel Fernández Marlínez

I
Dueñas Domingo

Concepci

Sanfeliu Martínez

