ANUNCI SOBRE EL PROCÉS DE CREACIÓ D’UNA BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE
CONSERGES DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A LA TEMPORADA D’ESTIU

En Fontanars dels Alforins, a 7 de juny del 2022, en la seu de l'AJUNTAMENT, sent les 08:00 hores, es reunix
el Tribunal qualificador per a la creació d'una borsa de conserges per a la piscina municipal 2022, amb
l'assistència de les persones que a continuació es relacionen:
• Presidenta: M.ª Encarnación Úbeda Ferrero
• Secretària: Mª Consuelo Francés Ribera
• Vocal: Rosana Sanchis Calabuig
Vist que ha conclòs el període de per a la presentació de possibles al·legacions en relació amb el procés de
creació d’una borsa d’ocupació temporal de conserges de la piscina municipal per a la temporada d’estiu.
Vist que s'han presentat al·legacions i reclamacions respecte a la baremació del concurs, a la vista
d'aquestes aquest Tribunal,
RESOL
PRIMER. Estimar parcialment les següents al·legacions:
Registre d'Entrada

NIF

2022-E-RC-712

*****755E

Pels següents motius:
L’aspirant aporta documentació que permet valorar de manera adequada titulacions acadèmiques ja
presentada dins del termini de presentació d’instàncies, on s’especifica el nombre de crèdits cursats. Es
revisen les puntuacions atenent a aquests aclariments i en atenció al punt 2 de l’Annex: Valoració de mèrits.
Es desestima la valoració pretesa per l’aspirant a les al·legacions al no acreditar Grau o Llicenciatura
finalitzada.
SEGON. Proposar el següent llistat definitiu de valoracions amb els admesos/exclosos:
ASPIRANTS ADMESOS, EXCLOSOS I VALORACIÓ
DNI

Cursos
(5 punts)

Titulacions
acadèmiques
(3 punts)

Experiència
professional
(4 punts)

Valencià
(2 punts)

*****761-Z

PUNTUACIÓ
TOTAL
Exclòs (1)

*****755-E

-

1,50

-

1,50

3,00

*****236-R

-

1,00

-

-

1,00

*****255-E

-

1,50

0,52

1,50

3,52

*****518-H

-

1,00

-

-

1,00

*****468-L

0,75

1,00

-

1,50

3,25

TERCER. Remetre a l'Alcaldia d'aquesta Corporació la proposta del Tribunal, perquè procedisca a la deguda
autorització per a la formalització dels contractes que corresponguen, prèvia justificació de les condicions de
capacitat i requisits exigits en la convocatòria pels candidats proposats.»
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