
ANUNCI  DE  LA  COMISSIÓ  AVALUADORA  DEL  PROCEDIMENT  SELECTIU 
CONVOCAT  PER  A L’ADJUDICACIÓ  DE  LES  BEQUES  OFERIDES  DINS  DEL 
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE 
VALÈNCIA 2018 (LA DIPU ET BECA”)

TRÀMIT DE PRESENTACIÓ

La Comissió Avaluadora del procediment selectiu convocat per a l’adjudicació de les 
beques  oferides  dins  del  Programa  de  Pràctiques  Formatives  per  a  joves  de  la 
Diputació de València 2018,“La dipu et beca”, constituïda a l’efecte en la sessió que ha 
tingut en data 6 de juny de 2018, ha rebut i comprovat les sol·licituds presentades pels 
interessats, als efectes establerts en la base 4.3 de la convocatòria i ha acordat obrir  
un termini, des del divendres 8 de juny de 2018, fins al dijous 14 de juny de 2018, per 
tal  que  les  persones  pre-seleccionades  hi  puguen  aportar  la  documentació 
acreditativa, tant dels mèrits al·legats com també dels requisits per a participar.

Així mateix, la Comissió Avaluadora ha acordat publicar recordatori del contingut de la 
base 4.4 de la convocatòria que tot seguit es transcriu literalment:

“4.4.  Comprovacio  de  l’autobaremacio  i  documentacio  a 
presentar.

La  persona  aspirant  es  responsablitza  expressament  de  la  
documentació aportada.  Si  una vegada comprovats  els  documents  
per  l’Ajuntament  de  Gandia,  es  detectara  alguna  falsetat  o  
manipulació en algun d’ells, la persona aspirant decaurà en el dret a  
la  participació  en  la  convocatòria,  amb  independencia  de  la  
responsabilitat  a  què  hi  haguera  lloc  i  els  efectes  legals  que  
pertoquen.

L’autobaremació  es  comprovarà  per  l’Ajuntament  de  Gandia  amb 
carácter previ a l’adjudicació de la beca. En el cas que es detecte  
algun error,  será penalitzat amb el doble dels punts indegudament  
atribuïts  i  es  detrauran  de  la  puntuació  total,  passant  al  lloc  que  
corresponga segons la nova valoració.

S’haurà  d’aportar  fotocòpia  degudament  compulsada  o  fotocòpia  
confrontada pels serveis municipals. 

La Comissió Avaluadora es troba facultada per a exigir, en qualsevol  
moment, l'exhibició de la documentació original.”



En conseqüència, es fan públiques les relacions de sol·licituds formulades, distribuïdes 
per àrees de coneixement previstes en la base 1.2 de la convocatòria, i s’obri termini  
per a  aportar la documentació acreditativa, tant dels mèrits al·legats com també dels 
requisits per a participar.

El temini s’iniciarà el dia 8 de juny de 2018 i finalitzarà el dia 14 de juny de 2018.

La qual cosa es fa pública, per a general coneixement.

EL SECRETARI DE LA COMISSIÓ AVALUADORA
(Decret 2018-3033, de 22 de maig de 2018)

Fracisco Rius Mestre
(Signat electrònicament segons la codificació al marge)
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