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ACTA DE LA REUNIÓ DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2019
Sent les 9,45 hores del dia 20 de desembre de 2019, es reuneix la comissió
avaluadora per a la valoració de la beca convocada mitjançant Resolució de 27 de
novembre de 2019, del director de l’Institut Cartogràfic Valencià, per la qual es convoca
una beca per a la realització de pràctiques professionals en l’Institut Cartogràfic Valencià,
en matèria de Teledetecció, publicada en el DOGV núm. 8691 el 04/12/2019 , prèvia
convocatòria efectuada pel president, es constitueix aquesta amb l'assistència dels
següents:
President: Santiago Yudici Oliver, subdirector general de Geomàtica de l’Institut
Cartogràfic Valencià.
Vocals: Raquel Fernández Martínez, cap del Servei d’Observació del Territori i Luís
Dueñas Domingo, personal tècnic de l’Institut Cartogràfic Valencià.
Secretària: Concepción Sanfeliu Martínez, funcionària de l’Institut Cartogràfic Valencià,
que estendrà acta de totes les reunions de la comissió avaluadora.
Amb la finalitat de valorar els mèrits al.legats pels candidats, d'acord amb els
criteris establits en l'Ordre 3/2017, de 8 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 pràctiques professionals.
A la vista de tot açò, s'obté el llistat provisional de persones admeses per ordre de
puntuació (Annex I) i d’excloses (Annex II) i s'acorda publicar en la pàgina web d'aquest
Institut, així com en la seu electrònica de la Generalitat, per al coneixement de les
persones interessades, concedint-los un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent al
de la publicació perquè puguen presentar les al·legacions que estimen oportunes, en
l'adreça de correu electrònic convoca_icv@gva.es
Una vegada transcorregut el termini d'al·legacions, es publicarà el llistat definitiu i la
convocatòria de les persones candidates admeses, per a la realització de l'entrevista
personal contemplada en les bases de la convocatòria.
Sense més assumptes que tractar, sent les 11,00 hores, finalitza la reunió, de la
qual s'alça la present Acta.
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ANNEX I
LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES PER ORDRE DE PUNTUACIÓ
MODALITAT TELEDETECCIÓ
Núm.
Cognoms

Nom

Punts

ordre

NIF

1

...592X

CARDO PEÑA

MANUEL

12,23

2

...530N

CANO LUCAS

SILVIA

10,31

ANNEX II
LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES
MODALITAT TELEDETECCIÓ
NIF
...752B
...583M
...198F
...031G

Cognoms
CARMONA SORIANO
CASTILLO PEREZ
LOPEZ DEL CAMPO
SEMPERE RODRIGUEZ
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Nom
MARTIN
SERGIO
BORJA
SERGI

No
No
No
No

tenir
tenir
tenir
tenir

la
la
la
la

Motiu
titulació
titulació
titulació
titulació

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=5UQF2KTH-JD4I122N-ZGKLB5FL

requerida
requerida
requerida
requerida

