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ACTA DE RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS  
LLOC:  DIRECTOR. 

 
EXPEDIENT: FETFO/2020/27 /46 
 
ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT ALFAFAR 
NOM DEL PROJECTE: ET FORMEM OCUPACIÓ ÉS FUTUR 
LOCALITAT: ALFAFAR 
 
 En València el dia 17 de novembre reunit el Grup de Treball Mixt format per M.Isabel Llinares Ribera, 
en representació de la Direcció Territorial de LABORA-València, i  Sonia Amores Antón   en representació de 
l’Entitat Promotora, es procedeix a la RESOLUCIÓ de les Al·legacions DE LA BAREMACIÓ del lloc de  
DIRECTOR con requisito para la Docencia. 
 S’ han presentat les  següents  al·legacions :  
 
 ACCEPTADES: 

 
 
 DESESTIMADES: 
 

 
 
 

AGUILAR ESTELA, M.ª SUSANA
DÍAZ, JERÓNIMO ESTIMADA. Titulació 0,5

JIMENEZ PIQUERAS, MONTSERRAT

ESTIMADA.Se comprova que la seua documentació va estar aportada dins del termini.   
puntuació: EXP PROF 4, CURSOS 3, IDIOMA 0,20 TOTAL 7,20. Se revisa d’ofici la 
puntuació de TITULACIÓ i no procedeix el 0,5 del acta presentada.

ESTIMADA. Demana  revisió de CURSOS. La nota passa a ser de 1,96 TI. 0,5 EXP. 2,02 
CURSOS 1,96 IDIOMA 0,4 TOTAL 4,88

LABRADOR DIAZ, ROSA M.ª.

MAGRANER PERIS AGUSTIN

MARTIN HERNAN, MILAGROS

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

BOLINCHES GOMEZ RAFAEL

CARBONELL NAVARRO M GEMA

Castelló Bugades, Cristina

DESESTIMADA,el Grupo Mixt es ratifica amb la puntuació reflejada en el acta de 
baremació,  que s’obté segons les Bases de selecció, puntuant l’experiencia 
professional en el lloc  i sols aquells cursos de formació relacionats amb el lloc a cobrir 
i sempre que siguen homolots o impartits per Entitats públiques.
DESESTIMADA, revisada alegación el grupo Mixto se ratifica en la puntuación reflejada en el 
acta de baremación, al haber baremado según las Bases de selección la experiencia profesional 
en el puesto debidamente acreditada en el momento de presentación de solicitudes
DESESTIMADA.Solicita la revisión del apartado EXPERIENCIA PROFESIONAL.  De la 
documentación presentada por la candidata se han tenido en cuenta los siguientes 
contratos:  AJ. DE LA POBLA DE VALLBONA, como directora de T.E. desde el 05-02-2020 
a 21-10-2020 (fecha de la Vida Laboral), por un total de 260 días. Puntuación: 0,36  AYTO. 
DE SEBULCOR como coordinación de actividades medioambientales desde 01-07-2008 a 
31-03-2010, por un total de 639 días. Puntuación: 0,70  La puntuación total sería 0,36 + 
0,70 = 1,06  Por tanto, el Grupo de Trabajo Mixto se RATIFICA en la puntuación otorgada 
a la candidata

Ribes Rubio, Rafael.

DESESTIMADA. En el apartado titulació no es consideran com a titols distints les diferents 
especialitats d’una  mateixa titulació.La  formació que puntua es la relacionada en el lloc de 
treball i cursos homologats o impartits per Entitats públiques. 

DESESTIMADA,el Grupo Mixt es ratifica amb la puntuació reflejada en el acta de 
baremació,  que s’obté segons les Bases de selecció, puntuant l’experiencia 
professional en el lloc  i sols aquells cursos de formació relacionats amb el lloc a cobrir 
i sempre que siguen homolots o impartits per Entitats públiques.
DESESTIMADA,revisada l’al.legació se desestima al comprovar que la seua diferència 
de baremació correspon a (director i director amb el  requisit de docente).
DESESTIMADA,revisada al.legació el grup Mixt es ratifica en la puntuació,  la 
experiencia profesional està baremada amb   relacio amb el lloc  que s’oferta.
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.

CSV:ABIPN4KE-DU3HI8Z5-U53MYTIQ URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ABIPN4KE-DU3HI8Z5-U53MYTIQ



 

Av. del Oeste, 36     46001 VALÈNCIA 
Teléfono 961 271 822     Fax 961 271 919 

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

 
 
Després de revisades les al·legacions, queden seleccionats  els  9  candidats que que han obtés la major 
puntuació relacionada a l’acta de data 6 de novembre de 2020 i  que passen a la fase d’entrevista  que 
tindrà lloc en: 
 
 ALFAFAR: 
C/ Plaça de l’ajuntament,    núm  1 planta segona 
CP :46910  Localitat ALFAFAR 
 
 
DIA: 18 DE NOVEMBRE A LES 9 HORES 
 
 
 

PEL GRUP DE TREBALL  MIXT DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS 
Per la Direcció Territorial de LABORA-València Per l’ Entitat Promotora 
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