RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 1114/2018
Identificació de l'expedient
En data 3 i 4 de maig de 2018, es va reunir la Comissió Avaluadora de la
beca destinada a postgraduat per a la realització de pràctiques professionals
d’Arquitectura a l'Ajuntament d'Almussafes, a l’acta de la darrera reunió
consta la puntuació total obtinguda pels aspirants una vegada valorades les
entrevistes realitzades i sumada a l'obtinguda en la fase de valoració de
mèrits, següent:

Nº orde

COGNOMS I NOM

Mèrits

Entrevista

TOTAL

1.

BOSCH MERINO MªELENA

7,55

4

11,55

2.

PERPIÑÁ GIRONA DARIO

10

4

14

La Comissió, a la vista de les puntuacions obtingudes pels aspirants, eleva
la Junta de Govern la proposta d'adjudicació d'una beca d'arquitectura a
l'aspirant: DARIO PERPIÑÁ GIRONA
També es formula proposta per la Comissió per a la constitució d'una bossa
de reserva amb la candidata Mª ELENA BOSCH MERINO, per a possibles
renúncies, vacants o semblants que pogueren produir-se durant el període
de vigència de la beca convocada.
La competència per a la concessió de subvencions, està delegada en la
Junta de Govern Local, per resolució de l'alcaldia nº 1377, de 24 de juny de
2015, no obstant això les circumstàncies del present cas justifiquen que per
aquesta Alcaldia Presidència s'adopti la Resolució que procedeixi sense
haver d'esperar a la celebració de la propera sessió de la Junta de Govern
Local.
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Resolució
Per tant, resolc:
1. Avocar el coneixement del present assumpte, la resolució del qual
correspon a la Junta de Govern Local, per delegació efectuada per aquesta
Alcaldia mitjançant la Resolució núm. 1377, de 24 de juny de 2015.
2. Adjudicar la beca d’Arquitectura destinada a postgraduats per a la
realització de pràctiques professionals a l'Ajuntament d'Almussafes, a
l’aspirant DARIO PERPIÑÁ GIRONA .
3. Constituir la borsa de reserva per a possibles renúncies o substitucions,
amb l’aspirant Mª ELENA BOSCH MERINO.
4. Determinar que la beca té una duració de 12 mesos sent les dates d’inici i
finalització les següents: inici 16 de maig 2018 finalització 15 de maig de
2019.
5. Publicar el contingut de la present Resolució en la pàgina WEB de
l’Ajuntament per a coneixement de tots els aspirants participants en el
procés.
6. Donar compte a la Junta de Govern Local de la present resolució en la
pròxima sessió que se celebre.
Almussafes, 15 de maig de 2018
Done fe,
La secretària,

L'alcalde en funcions,

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

FAUSTINO MANZANO FUENTES
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SECRETARIA GRAL.

Ciudadanos

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ACCV
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