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 ACTA DEFINITIVA DE BAREMACIÓ DE PERSONAL 

EXPEDIENT: FOTAE /2021/60/46 

ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT ALMUSSAFES 

NOM DEL PROJECTE: «MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MUNICIPIO ALMUSSAFES» 

LOCALITAT: ALMUSSAFES 

 

En València el dia 4 de novembre  de 2021 reunit el Grup de Treball Mixt format per EN./NA. 
M.Isabel Llinares Ribera, en representació de la Direcció Territorial de Labora i de EN/NA. Elena María 
Baldoví Pedrón en representació de l’Entitat promotora Ajuntament d’Almussafes, procedeix a establir 

el resultat de  la puntuació amb la suma de las fase de valoració de mèrits  i la fase d’entrevista  del  lloc  

de:. PROFESSOR ESPECIALITAT «OPERACIONS AUXLIARS D’ACABATS RÍGITS I URBANITZACIÓ»+ 
«REVESTIMENTS AMB PECES RÍGIDES PER ADHERÈNCIA EN CONSTRUCCIÓ» 

EOCB0209+EOCB310 

 

DNI COGNOSM I NOM Valoració mèrits Entrevista TOTAL 

***4249***  CALATAYUD MARTÍ, RUBÉN 7,7 3 10,7 

***1501***  MICHY COBO, ALBERTO 7,5 3 10,5 

***5357***  FERNÁNDEZ RIPOLL, GUILLERMO VICENTE 7,2 3 10,2 

El grup de treball mixt de selecció de participants, proposa la contractació de  CALATAYUD 

MARTÍ, RUBEN, per al lloc de treball DE PROFESSOR D’ESPECIALITAT:» EOCB0209+EOCB310 ¨  per 

al programa Taller d’Ocupació 2021 de l’ Entitat Ajuntament ALMUSSAFES, sent preseleccions la resta 

d’aspirants que quedaran com reserves, seguint l’ordre d’aquesta acta  tal com s’indica en la base sexta 

de les bases generals per a la selecció de personal directiu, docent, i Aux. Administratiu. 

 

Segons s’estableix a la base octava de les bases generals per a la selecció de personal directiu, 
docent i auxiliar administratiu, la persona candidata seleccionada haurà de presentar davant  l’ entitat 
promotora, en el termini de 2 dies hàbils següents  a la publicació d’aquest  acta, declaració signada 
d’acceptació o renúncia al lloc. En el cas  que no es presente aquesta  declaració en el termini  indicat, 
s’ entendrà que renúncia al lloc.  

Sol es pot  presentar escrit d’acceptació a un lloc de treball corresponent a aquesta convocatòria en 
l’àmbit de les tres províncies. En cas que es presente escrit d’acceptació a varis lloc de treball, sols 
s’entendrà per vàlid l’escrit presentat en primer lloc.  
 

PEL  GRUP DE TREBALL MIXT DE SELECCIÓ DE  PARTICIPANTS 

 

 Per la Direcció Territorial de LABORA-València                                         Per l’Entitat Promotora 
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