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ANUNCI  

BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS DE PROMOCIO DE L’OCUPACIÓ (ASSESSORAMENT EMPRESARIAL )  DEL 
CONSORCI DE LA RIBERA 

Publicat anunci sobre la baremació dels mèrits efectuada pel tribunal borsa de tècnics de promoció de 
l’ocupació (assessorament empresarial)  , durant el termini d’al·legacions no s’  presentà cap reclamació 

pels interessats, per la qual cosa queda elevada a definitiva. 

 

Així mateix es desestima la reclamació plantejada per Cristina Borràs Barbera, ja que el tribunal considera 

que la titulació presentada no compleix el requisit per a presentar-se a proves selectives de nivell A1 

previstes en les bases de la convocatòria. 

 

Efectuada  l’entrevista i avaluada pel tribunal (màxim 2 punts segons les bases de la convocatòria) ,  el 

resultat dels/de les aspirants és el que seguidament s’indica: 

 
ASPIRANT  

Cognoms Nom Entrevista 

Iranzo Navarro Andreu  1,83 

Maurel Mont Carolina  1,83 

Molina Rosell Maria Asunción 1,68 

Sabater Meliá Raquel  1,79 

Solves Jarillo David  2,00 

Tomàs Vidal Ana  1,88 

 

Els/les aspirants podran formular reclamacions que estimen adients en relació a esta prova durant els 2 

dies hàbils següents a la inserció d’este anunci en el tauler d’Edictes i en la pàgina web del Consorci de la 

Ribera, termini que finalitzarà el divendres 24 de març a les 14.00 hores i en cas d’efectuar-les hauran de 

presentar-les en la seu del Consorci, Carrer del Taronger, 116 Alzira. 

 

El que s’insereix en el tauler d’Edictes i en la pàgina web municipal de la Mancomunitat com a notificació 

a tots els/les interessats/ades. Este acte és un acte de tràmit, malgrat això, per a aquells 

assumptes/aspirants per als quals esta resolució resulta determinant i definitiva per a la seua marxa en el 

procés, cap la interposició de recurs d’alçada davant la Presidència del Consorci de la Ribera en el termini 

d’un mes, o de recurs contenciós-administratiu davant els tribunals de justícia de la ciutat de València, en 

el termini de dos mesos; ambdós terminis comptadors des de la inserció d’este anunci. 

 

Alzira, 22 de març de 2017 

La secretària del Tribunal 


