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ANUNCI 

 

ASSUMPTE:  APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESSOS/ES, TRIBUNAL, 

PROVA DE VALENCIÀ I PRIMERA PROVA DE LA FASE D’OPOSICIÓ DE LA BORSA DE 

TREBALL DE PERSONAL PROMOTORS/ES D’OCUPACIÓ DEL CONSORCI DE LA RIBERA. 

 

RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/ses al procés selectiu per a la constitució d'una 
borsa de treball de promotors/es d’ocupació per este Consorci, que seguidament es relaciona: 
 

A) Relació definitiva d’aspirants ADMESOS/SES, el llistat està ordenat alfabèticament pels 
cognoms dels/de les aspirants, començant per la lletra “A” i mostra les inicials dels 
cognoms i els  últims números del DNI: 

 

Núm. Ordre Cognoms  dni  admes/ssa Acredita valencià 

1 AI *****613 si si 

2 AC *****057 si si 

3 BC *****500 si si 

4 CC *****488 si si 

5 CM *****209 si si 

6 EA *****253 si si 

7 FA *****405 si si 

8 FC *****590 si si 

9 JR *****271 si si 

10 MB *****887 si si 

11 MR *****060 si si 

12 MM *****609 si no 

13 TA *****727 si si 

 
D) NOTA: 
 
S’assenyala als/les aspirants que queden vinculats durant el procés de selecció i durant la vigència i 
aplicació de la borsa resultant, a les dades que figuren en esta relació provisional d’aspirants admesos/ses 
al procés de selecció. 
 
Segon. Aprovar, la composició del tribunal del procés selectiu en la forma que seguidament es relaciona: 
 
President: Sergi Machí Felici Tècnic-Gerent de la Mancomunitat de la Ribera Alta, (suplent: Maria Jesús 
Dasi Dasi, Secretaria de l’ajuntament de Guadassuar). 
 
Secretari i vocal: Jesús Ribes Feliu, TAG de l’Ajuntament d’Algemesí,  (suplent: Javier Bacarizo Gonzalo, 
Secretari de l’Ajuntament de Benicull de Xúquer). 
 
Vocal: Carmen Herrero Pardo, AEDL de l’Ajuntament d’Alzira, (suplent: Lourdes Navarro Collado, 
Secretaria-Interventora de l’ajuntament de Favara). 
 
Vocal: Ana Maria Barbaroja Trescolí, Secretaria de l’ajuntament de Benimodo, (suplent:  Juan Antonio 
Momparler, Secretari  de  l’ajuntament de Vva. De Castellón). 
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Vocal: Susana Romero Bertó, TAG de l’ ajuntament d’Algemesí, (suplent: Adelina Bautista Martínez, TAG 
Ajuntament de l’Alcúdia). 
 
Assessores del tribunal: 
 
Gema March Redal, Directora del Pater i ADL Mancomunitat de la Ribera Alta; Carmen María Peris 
González, ADL Mancomunitat de la Ribera Baixa. 
 
Tercer. Anunciar als/a les aspirants que no han presentat acreditació del nivell de valencià (columna 
acreditació del valencià) que la data per a la celebració de la prova prèvia de coneixements de valencià 
serà el proper divendres 28 de febrer de 2020 a les 9.00 hores, en la seu del Consorci de la Ribera (carrer 
Taronger, 116 d’Alzira). Es requerirà als/a les aspirants el  DNI. 
 
Quart. Anunciar als/a les aspirants que la data per a la celebració de la prova de la fase d’oposició serà el 
proper divendres 28 de febrer de 2020 a les 11.00 hores, en la seu del Consorci de la Ribera (carrer 
Taronger, 116 d’Alzira). Es requerirà als/a les aspirants el  DNI. 
 
Quint. Contra la designació dels membres del Tribunal podrà efectuar-se abstenció i recusació segons allò 
previst en la normativa de procediment administratiu. 
 
Sisè. Traslladar esta resolució als/a les interessats/interessades mitjançant la inserció d’anunci en el tauler 
d’Edictes i en la pàgina web del Consorci de la Ribera. 
 
 
Alzira, a la data de la signatura electrónica.  
El Secretari 
Josè Jesús Ribes Feliu 
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