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SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC

E 02001-2021-000173
Beca d’Arqueologia 2021
ANUNCI
REUNIÓ DEL JURAT QUALIFICADOR BECA ARQUEOLOGIA 2021

A les 9.00 hores del dia 21 de juliol de
2021, es reuneix el jurat qualificador que
ha d'atorgar la Beca d’Arqueologia 2021,
que té per objecte realitzar estudis de
síntesis històriques a partir dels resultats
de les intervencions arqueològiques
efectuades a la ciutat (amb l'estudi d'un
mínim
de
tres
intervencions
arqueològiques) o bé per a crear els
instruments documentals necessaris per
a la creació d'una carta arqueològica del
subsol del terme municipal de València.

A las 9:00 horas del día 21 de julio de
2021, se reúne el jurado calificador que
ha de otorgar la Beca de Arqueología
2021, que tiene por objeto realizar
estudios de síntesis históricas a partir de
los resultados de las intervenciones
arqueológicas efectuadas en la ciudad
(con el estudio de un mínimo de tres
intervenciones arqueológicas) o bien para
crear los instrumentos documentales
necesarios para la creación de una carta
arqueológica del subsuelo del término
municipal de València.

Asisten
a
la
reunión,
Consuelo
Matamoros de Villa, arqueóloga de la
Inspección Territorial del Patrimonio
Histórico y Artístico de València, de la
Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, en delegación de la Concejala
de Patrimonio Histórico y Recursos
Culturales; Marta García Pastor, jefa del
Servicio de Patrimonio Histórico y
Artístico del Ayuntamiento de València;
Josefa Pascual Pacheco, jefa de la
Sección de Arqueología de Ayuntamiento
de València, y Francisco Efrén Marset
Juan, jefe de Sección Administrativa del
Servicio de Patrimonio Histórico y
Artístico, que actúa, con voz pero sin
voto, como secretario del jurado por
delegación del Vicesecretario General de
Es procedeix, segons el que s'estableix la Administración Municipal.
en el punt 10 de les bases, a la valoració Se procede, según lo establecido en el
de la documentació indicada en els punts punto 10 de las bases, a la valoración de
Assisteixen a la reunió, Consuelo
Matamoros de Vila, arqueòloga de la
Inspecció Territorial del Patrimoni Històric
i Artístic de València, de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, en delegació
de la Regidora de Patrimoni Històric i
Recursos Culturals; Marta García Pastor,
cap del Servici de Patrimoni Històric i
Artístic de l'Ajuntament de València;
Josefa Pascual Pacheco, cap de la
Secció d'Arqueologia d'Ajuntament de
València, i Francisco Efrén Marset Juan,
cap de Secció Administrativa del Servici
de Patrimoni Històric i Artístic, que actua
amb veu però sense vot, com a secretari
del jurat per delegació del Vicesecretari
General de l'Administració Municipal.

la documentación indicada en los puntos
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7.6 i 7.7.

7.6 y 7.7.

Aquesta valoració, per a la seua Dicha valoración, para su firma, refleja la
signatura, reflecteix la següent puntuació siguiente puntuación consensuada:
consensuada:

Projecte,
memoria
investigació /
(máx 35%)

Currículum

TOTAL

(máx. 65%)

Proyecto
memoria
investigación
Joaquim Botella

***9765**

21

39

60

Aurora Bellver

***4446**

21

42,5

63,25

Bence Kovács

***2107**

24,5

45,5

70

En virtut de les puntuacions obtingudes En virtud de las puntuaciones obtenidas
pels aspirants, el jurat designa com a por los aspirantes, el jurado designa
adjudicatari de la Beca a Bencé Kovács.
como adjudicatario de la Beca a Bencé
Kovács.
Així mateix, per al cas de renúncia o
incompliment de la persona designada, el Asimismo, para el caso de renuncia o
jurat qualifica a la resta d'aspirants en el incumplimiento de la persona designada,
següent ordre:
el jurado califica al resto de aspirantes en
el siguiente orden:
- Aurora Bellver
- Joaquim Botella
- Aurora Bellver
- Joaquim Botella
I sent les 9.45 hores, s'alça la present
acta que se signa a fi de ser incorporada
a l'expedient corresponent en aplicació
del punt 11.1 de les bases i amb la
proposta perquè siguen aplicable els
punts 11.2 i 11.3 de les bases.
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Y siendo las 9.45 horas, se levanta la
presente acta que se firma con el fin de
ser
incorporada
al
expediente
correspondiente en aplicación del punto
11.1 de las bases y con la propuesta para
que sean de aplicación los puntos 11.2 y
11.3 de las bases.
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