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Normativa que regula la subvenció: Orde 44/2014 Programa d'Ocupació 
Públic Salari Jove 
 
Tipus de contracte a formalitzar: Pràctiques (mínim sis mesos) 
 
Subvenció concedida: 11.424,52 € 
 
Data límit finalització segons Orde subvenció: 31-03-2016. Nosaltres 
finalitzarem el dia 28 de març. 
 
 
 
L’Ajuntament de Favara presentà oferta d'ocupació a l'oficina del Servef de Sueca 
el dia 28 d'agost de 2015. 
 
El Servef realitzà el sondeig i amb data 1 de setembre i envià la  llista de candidats 
en què figuren les persones següents: 

-Vera Creu Minyana Bixquert 
-María Jarque Prats 
-Andrea Cantos Blasco 
-Cristina Romero Julián 
-Iris Cabanes Cogollos 
-Marta Barceló Peyró 

 
El Servef els notifica perquè presenten documentació en l'Ajuntament per a la seua 
baremació i possible contractació per a dos places. 
 
Presenten la documentació en el termini establert les següents persones: 

-Vera Creu Minyana Bixquert 
-María Jarque Prats 
-Andrea Cantos Blasco 
-Marta Barceló Peyró 

 
No presenten cap tipus de documentació: 

-Iris Cabanes Cogollos 
-Cristina Romero Julián 
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Es convoca als sindicats i candidates a la Comissió de Baremació per a la selecció 
de treballadors per al dia 16 de setembre del 2015. 
 
Abans del dia 16 de setembre, és a dir, abans de reunir-se la Comissió de 
Baremació, retiren la documentació presentada per haver sigut contractades per 
altres entittas les persones següents: 

-Vera Creu Minyana Bixquert 
-Andrea Cantos Blasco 
 

Per tant només queden dos persones, María Jarque Prats i Marta Barceló Peyró, per 
a ocupar les dos places vacants. Són baremades i com ambdues complixen els 
requisits són seleccionades. 
 
Se'ls notifica la seua  contractació i la documentació que han de presentar per a 
formalitzar el seu contracte que començaria el dia 21 de setembre. 
 
María Jarque Prats presenta la documentació i se li formalitza un contracte de 
pràctiques de sis mesos, a temps parcial, amb una dedicació del 75 % de la jornada 
laboral (6 hores diàries), amb data inici el 21 de setembre de 2015 i finalització el 
dia 21 de març de 2016. 
 
Marta Barceló Peyró presenta renúncia al contracte el dia 17 de setembre el que ens 
obliga a sol·licitar del SERVEF que torne a sondejar, enviant-nos el mateix dia 17  
la persona que havia quedat en reserva quan es va fer el primer sondeig, Janine 
Lloret Olivert. 
 
Es convoca novament als sindicats i candidata a la Comissió de Baremació per a la 
selecció de treballadors per al dia 23 de setembre de 2015. Reunida la comissió és 
baremada i complix els requisits per a ser contractada. 
 
Se li formalitza  un contracte de pràctiques de sis mesos, a temps parcial, amb una 
dedicació del 75 % de la jornada laboral (6 hores diàries), amb data inici el 28 de 
setembre de 2015 i finalització el dia 28 de març de 2016. 
 
 
Regidoria d’Ocupació 
AJUNTAMENT DE FAVARA 


