
ANNEX A L’ACTA DE RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS 
LLOC: DIRECTOR.

EXPEDIENT: FETFO/2020/20 /46

ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT ALMUSSAFES
NOM DEL PROJECTE:»ET FORMEM APOYO ADMINISTRTIVO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES»
LOCALITAT: AlMUSSAFES

En Valè�ncia èl dia 17 dè novèmbrè dè 2020 rèunit èl Grup dè Trèball Mixt format pèr M.Isabèl Llinarès
Ribèra, èn rèprèsèntacio0  dè la Dirèccio0  Tèrritorial dè LABORA-Valè�ncia, i Elèna Baldoví0 Pèdro0 n  èn rèprèsèntacio0
dè  l’Entitat  Promotora,  ès  procèdèix  a  la  RESOLUCIO5  DE LES Al.LEGACIONS DE LA BAREMACIO5  dèl  lloc  dè
DIRECTOR.

S’ han prèsèntat lès  sègu8 ènts  al·lègacions : 

ACCEPTADES:
CEBRIÁN GONZÁLVEZ, 
MANUELA

ESTIMADA. Tras revisar la documentación se observa que la puntuación correcta 
en el apartado “Cursos de Formación y Perfeccionamiento” es 3,0 puntos.

DIAZ GÓMEZ, JERONIMO ESTIMADA. Titulació 0,5.  TOTAL: 2,07

DESESTIMADES:

Dèsprè0s dè rèvisadès lès al·lègacions, la barèmacio0  dè l’acta provisional no varia i  ès convoca als  5  candidats què han obtè0s
la  puntuacio0  mè0s  alta  sègons  la  rèlacio0  corrèsponènt  a  l’acta  dè  data  6  dè  novèmbrè  dè  2020,  LLOC  DIRECTOR  EXP:
FETFO/2020/20/46  què passèn a la fasè d’èntrèvista i què tindra�  lloc èn :

C/ Polièsportiu, 1
CP  46440 
Localitat ALMUSSAFES
DIA:  19/11/2020  a les 12 hores

PEL GRUP DE TREBALL  MIXT DE SELECCIO5  DE PARTICIPANTS
Pèr la Dirèccio0  Tèrritorial dè LABORA-Valè�ncia Pèr l’ Entitat Promotora

Av. del Oeste, 36     46001 VALÈNCIA

Teléfono 961 271 822     Fax 961 271 919

www.labora.gva.es/es/ciudadania     stfv@gva.es

BOLINCHES GOMEZ RAFAEL

CARBONELL NAVARRO M GEMA

Castelló Bugades, Cristina

LABRADOR DIAZ, ROSA M.ª.

MAGRANER PERIS AGUSTIN
NAVARRO GIRBES, SALUD DESESTIMADA, No aporta vida laboral. El grupo mixt es ratifica en la seua puntuació
PUIG NAVALÓN, JAUME DESESTIMADA. El grup mixt es Ratifica. Presenta varias documentacions. BASE 6ª

TORMO BORRAS M AMPARO

DESESTIMADA,rèvisada l’al.lègacio0  sè dèsèstima al comprovar què la sèua difèrè�ncia 
dè barèmacio0  corrèspon a (dirèctor i dirèctor amb èl  rèquisit dè docènt).
DESESTIMADA,rèvisada al.lègacio0  èl grup Mixt ès ratifica èn la puntuacio0 ,  la 
èxpèriència profèsional èsta�  barèmada amb   rèlacio amb èl lloc  què s’ofèrta.
No s’admet la seua seua solicitud per duplicitat de documentació segons s’estableix a la 
base sisena. Sols es port renúnciar a una sol.licitud dins del termini de la seua presentació.

DESESTIMADA,èl Grupo Mixt ès ratifica amb la puntuacio0  rèflèjada èn èl acta dè 
barèmacio0 ,  què s’obtè0  sègons lès Basès dè sèlèccio0 , puntuant l’èxpèriència 
profèssional èn èl lloc  i sols aquèlls cursos dè formacio0  rèlacionats amb èl lloc a cobrir 
i sèmprè què siguèn homolots o impartits pèr Entitats pu0 bliquès.
DESESTIMADA, rèvisada alègacio0 n èl grupo Mixto sè ratifica èn la puntuacio0 n 
rèflèjada èn èl acta dè barèmacio0 n, al habèr barèmado sègu0 n las Basès dè sèlèccio0 n la 
èxpèriència profèsional èn èl puèsto dèbidamèntè acrèditada èn èl momènto dè 
prèsèntacio0 n dè solicitudès

Ribes Rubio, Rafael.

DESESTIMADA. En el apartat  titulació no es consideren com titols les diferents 
especialitats d’una mateixa  titulació. Pel que fà a la formació sols, es puntuen el cursos 
homologats o impartits per entitats publiqques que estiguen relacionats amb el lloc 
so.licitat. 

DESESTIMADA,èl Grupo Mixt ès ratifica èn la puntuacio0  rèflèjada èn èl acta dè 
barèmacio0 ,  sègons lès Basès dè sèlèccio0  l’èxpèriè�ncia profèssional èn èl lloc i sols 
aquèlls cursos dè formacio0  rèlacionats amb èl lloc sol.licitat.
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