
 

 

 

 

 

Procés de selecció de borsa de treball temporal arquitectura 

  Resolució al·legacions 

 
Finalitzat el termini d’al·legacions per a la fase d’entrevista i concurs es 
dona compte de les següents al·legacions presentades. 
 
1.Aspirant AG, amb DNI*****691, al·legacions: mes puntuació respecte a l’experiència 
laboral. 
Al respecte indicar que es comprova en la vida laboral que als dos mesos al·legats no es 
cotitza per el grup corresponent a arquitecte superior, la puntuació es correcta, respecte 
del mèrits acadèmics al·legats el màster, no es considera mèrit acadèmic sinó curs. 
 
2.Aspirant GG, amb DNI *****217, al·legacions: major puntuació en experiència laboral en 
administracions públiques,  
 
3.Aspirant CF,  amb DNI *****037, al·legacions: major puntuació en experiència laboral en 
administracions públiques. 
 
4. Aspirant RP, amb DNI *****320, al·legacions: títol A2 d’italià. 
Al respecte s’indica que segons el tenor de les bases de la convocatòria no es un títol 
valorable com a mèrit. 
 
5. Aspirant PB, amb DNI *****295, al·legacions: major puntuació experiència laboral 
sector privat i revisió valoració de l’entrevista. 
Al respecte aporta contractes però he de comprovar si tenia informe de vida laboral. Fase 
d’entrevista revisar detall puntuació 
Al respecte indicar que es comprova en la vida laboral que als dos mesos al·legats no es 
cotitza per el grup corresponent a arquitecte superior, la puntuació es correcta. 
Sobre la valoració de la fase d’entrevista, s’ha valorat la capacitat de raciocini, sistemàtica 
de plantejament, i la idoneïtat de l’aspirant de conformitat amb el previst en les bases de 
la convocatòria. 
 
6.Aspirant TR, amb DNI *****129, al·legacions: puntuació com a mèrit del Master aportat i  
major puntuació en experiència laboral en administracions públiques. 
 
Al respecte indicar que el Màster no es considera mèrit acadèmic, s’ha computat com a 
curs considerant les hores realitzades.  
 
 
7. Aspirant BP, amb DNI *****513, al·legacions: títol de Doctora i de postgrau. 
 



Al respecte indicar que el Doctorat i el postgrau no es considera mèrit acadèmic, ja que es 
tracta de titulacions del mateix coneixement professional, s’ha computat com a curs 
considerant les hores realitzades. 
 
8. Aspirant IG, amb DNI *****496, al·legacions: puntuació com a mèrit del Master aportat. 
 
Al respecte indicar que el Màster no es considera mèrit acadèmic, s’ha computat com a 
curs considerant les hores realitzades.  
 
9. Aspirant CR, amb DNI *****324, al·lega errada material que ja està corregida d’ofici i 
publicada en la pàgina web i el tauler d’edictes de la Mancomunitat. 
 
10.Aspirant AA, amb DNI *****773, al·lega errada material que ja està corregida d’ofici i 
publicada en la pàgina web i el tauler d’edictes de la Mancomunitat. 
 
 

CONVINC EN:  
 
PRIMER: Requerir als/a les aspirants que han al·legat que no se’ls ha valorat els serveis prestats 
en Administracions Públiques per a que en el termini de 10 dies aporten els corresponents 
certificats en els quals s’indique els percentatges de la jornada efectiva de prestació de serveis en 
cada Administració a efectes de poder ser valorats. 
 
SEGON: Publicar este anunci en la pàgina web i el tauler d’edictes de la Mancomunitat. 
   
El president de la Mancomunitat de la Ribera Alta 
Alzira, 15 de juny de 2020     


