
ACTA DE RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS BAREMACIÓ DE PERSONAL
LLISTAT DEFINITIU DE LA BAREMACIÓ

 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 València a 15 de desembre  de 2021 reunit el Grup de Treball Mixt format per D./Sra._M.Isabel
Llinares Ribera en representació de Direcció Territorial de Labora-València i D./Sra. Elena Baldoví Pedrón,
en representació de l'Entitat  Promotora Ajuntament d’Almussafes, es procedeix a la RESOLUCIÓ DE LES
AL·LEGACIONS DE LA BAREMACIÓ del lloc d’AUXILIAR ADMINISTRATIU

S'han rebut les següents al·legacions:

DESESTIMADES:

***3351** *UNION GARCIA, RAFAEL
Solicita no ser exclòs per presentar  documentacion en diferents sol·licituds.
Segons la Base VI, Paràgraf 6é de les Bases Generals per a la selecció del personal directiu, docent i
auxiliar  administratiu  dels  projectes  T’*AVALEM  diu  “..només  es  presentarà  documentació  en  una
sol·licitud...”
Revisada la seua documentació es comprova que presenta documentació en més d'una sol·licitud.
Per tant,  el  G.T.M. DESESTIMA la  seua al·legació i  es ratifica en la  puntuació que figura en l'acta  de
baremació

***1987** MONFORTE CARRILLO, MIRIAN
Sol·licita se li tinga en compte les titulació de major nivell per al 0,5 de titulació acadèmica, aportant la de
menor nivell en el tramite d'al·legacions.
Segons la Base VI, punt 4, paràgraf primer de les Bases Generals per a la selecció del personal directiu,
docent i auxiliar administratiu dels projectes T’*AVALEM, “No es valoraran aquells mèrits que no estiguen
degudament acreditats en el moment de presentació de sol·licituds o formen part dels requisits d'accés al
lloc al qual aspira.”
Pel  que el  G.T.M.  DESESTIMA la  seua al·legació  i  es  ratifica  en la  puntuació  que  figura  en l'acta  de
baremació.

***7510** PILES DOÑATE LORENA
*Presenta al·legació  aportant  documentació  i  sol·licitant  baremació  en relació  amb la  sol·licitud del  lloc
d'AUXILIAR ADMINISTRATIU.
Comprovada la no presentació de contractes en el moment de realitzar la sol·licitud, no es pot acreditar l'any
d'experiència com a auxiliar  administratiu,  requisit  necessari  amb la  seua titulació per a aquest  lloc de
treball.
Segons la base VI: “No es valoraran aquells mèrits que no estiguen degudament acreditats en el moment de
presentació de sol·licituds.”
Per tant, el G.T.M. considera DESESTIMADA la seua sol·licitud i es ratifica en el motiu que figura en l'acta
de baremació.

CSV:6L44F6EL:H6GC7287:YD1EGXFM URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=6L44F6EL:H6GC7287:YD1EGXFM



***0237** PRATS PONS EVA MARIA

Havent presentat al·legacions sobre la baremació de l'apartat EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL en relació
amb  la  sol·licitud  del  lloc  d'AUXILIAR  ADMINISTRATIU  i  una  vegada  realitzades  les  comprovacions
pertinents i no havent presentat els contractes, per part del G.T.M es DESESTIMA la seua sol·licitud.

***1869** BOIX GRANERO, PAULA
Solicita que se li reavalue la TITULACIÓ i l'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL.
Revisada la  seua documentació,  es comprova que  aporta  com a titulació  la  Diplomatura en Relacions
Laborals, que segons els requisits especificats en l'ANNEX IV de les Bases Generals per a la selecció del
personal  directiu,  docent  i  auxiliar  administratiu  dels  projectes  T’AVALEM,  per  al  lloc  d'AUXILIAR
ADMINISTRATIU/A, si no s'està en possessió d'un títol de FP1/Cicle Grau Mitjà en l'especialitat o haver
realitzat amb aprofitament alguna acció formativa relacionada amb les especialitats, segons el fitxer del
*SEPE, de l'àrea professional d'Administració i Gestió, pertanyent a la familiar professional de la mateixa
denominació, caldrà acreditar 12 mesos d'experiència professional com a Auxiliar Administratiu/a.
Pel que, el seu títol de Diplomatura és requisit mínim per al lloc de *Aux. Administratiu/a, (i no se li puntua
amb el 0,50, ja que com diu l'Annex IV punt 1 és si s'aporta “Una altra titulació addicional de superior nivell a
la requerida”), a més necessita acreditar 1 any d'experiència en el lloc.
Vista la seua documentació referent a l'experiència professional amb els contractes aportats, es ratifica la
puntuació obtinguda.
Per tot l'anterior, el G.T.M. DESESTIMA la seua al·legació i es ratifica en la puntuació que figura en l'acta de
baremació.

***9426** CASANOVA AMAT RAQUEL

*Solicita revisió de la BAREMACIÓ.
Segons la Base VI, Punt 2 d'aquestes Bases Generals s'estableix que “Per a les persones treballadores per
compte d'altri s'aportaran els contractes de treball o certificats d'empresa i l'Informe de Vida Laboral de la
Tresoreria General de la Seguretat Social”.
Revisada la seua documentació, s'ha valorat la seua experiència professional sobre la base dels contractes
aportats,  no  tenint-se  en  compte  els  períodes  de  temps  treballats  que  no  es  reflecteixen  en  aquests
contractes aportats.
Per tant,  el  G.T.M. DESESTIMA la  seua al·legació i  es ratifica en la  puntuació que figura en l'acta  de
baremació.

**7998** MARCOS GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN 
Solicita revisió de l'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL, en ser exclosa per no acreditar un any d'Experiència
Professional
Segons la Base VI, Punt 2 d'aquestes Bases Generals, per a acreditar l'experiència professional estableix
que “Per a les persones treballadores per compte d'altri s'aportaran els contractes de treball o certificats
d'empresa i l'Informe de Vida Laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social”. En el seu cas, no
presenta  els  contractes  que  acrediten  aquesta  experiència,  però  pot  presentar,  en  cas  de  no  tindre'ls,
Certificats d'Empresa que acrediten aquesta experiència professional.
Per  tant,  el  G.T.M. DESESTIMA la  seua al·legació i  es ratifica en la  puntuació que figura en l'acta  de
baremació.

***4570*** *MONZON MARTINEZ, MARIA 
*Després de comprovada la documentació, el *GTM, és ratifica *amb la *puntuació.
***0173*** CANTO GILABERT, MARTA 
*Després de comprovada la documentació, el grup *mixt és ratifica amb la puntuació.
*Els cursos de formació, és puntuen sols aquells relacionats amb el lloc i  que segueixen certificats per
administració pública o homologats.
El certificat de valencià, és puntua sols l'elemental, l’unic aportat per la candidata en la documentació inicial.
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***5659** NAVARRO SAN MIGUEL, SONIA
*Solicita nova baremació en l'apartat CURSOS DE FORMACIÓ RELACIONATS AMB EL LLOC.
Revisats els cursos de formació, tal com estableix la Base Sisena, apartat 3 de les Bases Generals per a la
selecció  del  personal  directiu,  docent  i  auxiliar  administratiu  dels  projectes  T’*AVALEM,  “es  valoraran
exclusivament els cursos oficials homologats o impartits per entitats públiques, relacionats amb el lloc a
cobrir. S'aportaran els diplomes o certificats dels cursos, on s'indique les hores i continguts formatius”.
En aquest cas se li han valorat els cursos relacionats en el lloc a cobrir.
Per tot l'anterior, el G.T.M. DESESTIMA la seua al·legació i es ratifica en la puntuació que figura en l'acta de
baremació.

ESTIMADES

***5168** *MORILLO DIES MIGUEL, CRISTINA
Presenta al·legació sol·licitant es revise la puntuació referida a l'apartat formació.
Vista l'al·legació i *revidasda la documentació, s'ESTIMA la seua al·legació, sent la puntuació definitiva: 
Titulació Acadèmica 0,5 – Experiència 0,5 – Formació 1,71 – Valencià 0,2 = TOTAL 2,91

***0580** SALVADOR RODRÍGUEZ, EVA Mª
*Presenta al·legació al no tindre's en compte la seua experiència professional com a administratiu i al no
puntuar-li el títol de la llicenciatura ni del *Cap com a titulacions addicionals.
Revisada  la  documentació  presentada  en  el  seu  moment,  es  DESESTIMA la  seua  al·legació  perquè
presenta Títol de Llicenciatura però no titulació de rang inferior de l'àrea professional d'Administració, per la
qual cosa aquesta titulació es considera requisit  sent necessari acreditar 12 mesos d'experiència com a
Auxiliar Administratiu que no compleix perquè en la seua vida laboral no acredita haver estat contractada en
aquesta categoria el temps requerit.

***1251** GANDARA LAPEÑA, ROSA

Revisada la alegación presentada se comprueba que cumple con el requisito de la titulación requerida, no
obstante para la Experiencia  Profesional  será necesario  aportar  Contratos de trabajo  o  Certificados de
Empresa y el Informe de Vida Laboral (ambos).
La puntuación queda de la siguiente forma: Titulación 0 – Experiencia 0 – Formación 0 – Valenciano 0  =
TOTAL 0 

***3375** PALACIOS NAVARRO YOLANDA INES
Habiendo presentado alegaciones sobre la baremación del apartado CURSOS DE FORMACIÓN en relación
con  la  solicitud  del  puesto  de  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO,  y  revisada  la  baremación  de  los  cursos
relacionados con el puesto, se ESTIMA su alegación, quedando la puntuación definitiva como sigue:
Titulación 0,5 – Experiencia 4 – Formación 1,2 – Valenciano 0,4  =  TOTAL 6,10 

***3638** NAVARRO ALARCON, ANA MARIA

Solicita revisión de la EXPERIENCIA PROFESIONAL y CURSOS DE FORMACIÓN.
PARCIALMENTE ESTIMADA.
Respecto a la experiencia profesional, se estima su petición. 
En cambio, respecto los cursos que formación que solicita, no se acepta la alegación por no cumplir lo que
establece la Base VI, Punto 3, “Se valorarán exclusivamente los cursos oficiales homologados o impartidos
por entidades públicas, relacionados con el puesto a cubrir”.
PUNTUACIÓN DEFINITIVA: Titulación académica 0.5. Experiencia profesional 1.96. Cursos de formación:
0.06. Idioma valenciano: 0.2. TOTAL: 2.72.
MARTIN CARMONA, MARÍA ISABEL 
ACCEPTADA, després de revisada la documentación, es procedeix a incloure a la candida al llista definitiu.
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RESULTAT DEFINITIU DE LA BAREMACIO� :

EXCLOSES:

Sent les persones EXCLOSES:

DNI COGNOMS I NOM MOTIU

***2876** ALAGARDA VILLAR, ERNEST 2

***2092** SILVESTRE ESTEVE, MARÍA 4

***3351** UNION GARCÍA, RAFAEL 4

***7311** RUIZ CEREZO, CRISTINA 2

***0580** SALVADOR RODRÍGUEZ, EVA MARÍA 2

***7510** PILES DOÑATE, LORENA 2

***2156** HUERTAS MUÑOZ QUIRÓS, MARÍA DE LA 2

***7998** MARCOS GUTIÉRREZ, MARÍA DEL CARME 2

DNI COGNOMS I NOM TIT EXP PROF. CUROS VCIÀ TOTAL

***2437** GRAU PASCUAL, SALVADOR 0,5 4 3 0,4 7,9

***0755** CLIMENT MORENO, MARÍA TERES 0,5 4 2,76 0,3 7,56

***5546** RECIO ROYUELA, ANA MARÍA 0,5 3,09 2,94 0,2 6,73

***3375** PALACIOS NAVARRO, YOLANDA I 0,5 4 1,2 0,4 6,1

***1869** BOIX GRANERO, PAULA 0 2,64 3 0,2 5,84

***5659** NAVARRO SAN MIGUEL, SONIA 0,5 4 0,52 0,2 5,22

***9327** MORAL PASCUAL, EVA MARÍA 0 4 0,75 0,2 4,95

***8770** SANCHO AGUILAR, JOSÉ MARÍA 0,5 4 0 0,4 4,9

***5650** RODRIGO GÓMEZ, MARÍA JOSÉ 0 4 0,66 0,2 4,86

***1987** MONFORTE CARRILLO, MIRIAN 0 4 0,34 0,2 4,54

***0237** PRATS PONS, EVA MARÍA 0,5 2,37 0,24 0,5 3,61

***4570** MONZÓN MARTÍNEZ, MARÍA 0,5 2,34 0,66 0 3,5

***1228** PARDO MONLLOR, ANGELINA ASU 0 1,88 1,01 0,2 3,09

***5168** MORILLO DIAZ  MIGUEL, CRISTINA 0,5 0,5 1,71 0,2 2,91

***5133** ESTEVAN ROSALES, PATRICIA 0,5 0,03 2,08 0,2 2,81

***3638** NAVARRO ALARCÓN, ANA MARÍA 0,5 1,96 0,06 0,2 2,72

***0173** CANTÓ GILABERT, MARTA 0 2,46 0,06 0,2 2,72

***4695** CALVO SALES, EDUARDO 0 1,76 0 0,2 1,96

***9426** CASANOVA AMAT, RAQUEL 0 1,49 0,19 0,2 1,88

***8093** MARTIN CARMONA, MARIA ISABEL 0,5 0,46 0,26 0,4 1,62

***8063** DEL PINO QUIJADA, SONIA 0 1,08 0,18 0,2 1,46

***0743** ALBORS LÓPEZ, MARÍA ANTONIA 0 1,14 0,12 0 1,26

***9501** ORRIOS MAÑES, MARÍA TERESA 0,5 0,02 0 0,5 1,02

***0629** HERRERO GARCÍA, MARIA PILAR 0,5 0 0 0,4 0,9

***9173** ALBERICH NAVARRO, MARÍA 0,5 0 0 0 0,5

***1251** GANDARA LAPEÑA, ROSA 0 0 0 0 0
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***5196** ESTEVE CHÁFER, MARÍA TERESA 4 

***1251** GANDARA LAPEÑA, ROSA 2

***4714** GARCÍA ALCARAZ, ANTONIA 2

***9146** GRANERO CONCHILLO, ENCARNACIÓN 2 

***9237** DEL MORAL GONZÁLEZ, MARÍA ROCÍO 2

***8342** DELIVA AUSTRIA, MICHAEL DENNIS 2

***5218** ESTELLÉS VERDEGUER, MARÍA AMPARO 4

***5770** CASSOLA GAYTÁN, EVA PILAR 4 

Una  vegada  revisades  i  resoltes  les  al·legacions  presentades  i  segons  el  resultat  definitiu  de  la
puntuacio)  de la fase de baremacio) , es convoca a la segona fase d'ENTREVISTA a les 10  candidatures
que han obtingut major puntuacio) , i que tindra3  lloc en: 
 ALMUSSAFES
CASA DE LA CULTURA, c/ Ausias March , 39
DIA: 22-12-2021_
HORA:  9:00 hores

PEL GRUP DE TREBALL MIXT DE SELECCIO�  DE PARTICIPANTS

Direccio)  Territorial de Labora-Vale3ncia Entitat promotora
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