
 
 

 

 

 

 

ACTA PUNTUACIÓ FINAL DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUX. ADMITVO. 
 

EXPEDIENT: FOTAV/2021/26/46 
 

ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES 
NOM DEL PROJECTE: “Mantenimiento y accesibilidad de espacios públicos, reparación y 
conservación de inmuebles” 
LOCALITAT: Almussafes 

 
En  Vale6 ncia en  desembre de 2021  reunit  el Grup  de Treball Mixt  format per  D./Sra._M.Isabel 

Llinares  Ribera  en  representacio+  de  Direccio+  Territorial  de  Labora-Vale6 ncia  i  D./Sra.  Elena  Baldoví+ 
Pedro+ n,   en representacio+  de l'Entitat   Promotora Ajuntament d’Almussafes,   es procedeix a establir la 
puntuacio+   final  corresponent  a  la  suma  de  la    fase  1  (baremacio+   mè6 rits)  i  fase  2  (entrevista)  del 
projecte T’Avalem E del personal del projecte abans esmentat per al lloc de DIRECTOR AMB REQUISIT 
PER  A  LA  DOCÈNCIA  del  programa  T’Avalem  en  desenvolupament  del  programa  mixt  d'Ocupacio+ - 
Formacio+  Garantia Juvenil ja indicat. 

 

DNI COGNOMS I NOM BAREMO ENTREVISTA TOTAL 

***5858** DOMINGO GARCÍA, NATIVIDAD 4,87 2,8 7,67 

***6627** CASTILLEJO LLÁCER, MARIA 6,15 1,5 7,65 

***0293** ORTEGA CALVO, VIDAL 5,54 1,5 7,04 

***5769** ALONSO LÓPEZ, JAIME SALVADOR 4,24 2,7 6,94 

***5546** RECIO ROYUELA, ANA MARÍA 3,2 2 5,2 

***7011** BENITO RICART, VERÓNICA 3,2 2 5,2 

***6834** ROMERO RIDAURA, MÓNICA 3,13 1,5 4,63 

 
El grup de Treball mixt de selecció de participants, proposa la contractació de la Sra/ DOMINGO 

GARCÍA, NATIVIDAD com a Director amb el requisit per a la docència, per al programa T’AVALEM, de 
l’Entitat Ajuntament d’Almussafes, sent preseleccions la resta d’aspirants que quedaran com a reserves, 
seguint l’ordre de qualificació definitiva per a possibles suposats de vacants, baixes etc. 
La persona candidata seleccionada deurà presentar davant l’entitat promotora, en el termini de dos dies 

hàbils següents a la publicació d’aquest acta, declaració signada d’acceptació o renúncia al lloc. En el cas de 

que no es presenta la declaració en el termini indicat, s’entendrà que renúncia al lloc. 

Segons s’estableix a la base vuitena, sols es pot presentar escrit d’acceptació a un lloc de treball 

corresponent a aquesta convocatòria en l’àmbit de les tres províncies. Si se presentaren escrits d’acceptació 

en diferents llocs de treball, sols es donarà per vàlid l’escrit presentat en primer lloc. 

EL GRUP DE TREBALL MIXT DE SELECCIO;  DE PARTICIPANTS 
Per la Direccio+  Territorial deLabora-Valè 6 ncia Per l'Entitat  Promotora 
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