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 Procés de constitució d’una BORSA TEMPORAL D’EDUCA DORS SOCIALS 
 

ANUNCI 
 

Fase de concurs: VALORACIÓ DE MÈRITS - Resolució de reclamacions 
 

Formulació de PROPOSTA DE RELACIÓ ORDENADA dels/de les aspirants que han superat el procés selectiu 

 
El tribunal es va reunir el dia 16 d'octubre de 2017 i va procedir, entre d’altres actuacions, a prendre 

coneixements, estudiar i resoldre les reclamacions presentades pels/per les aspirants a la valoració dels 

mèrits en la fase de concurs i a formular proposta de relació ordenada dels/de les aspirants que han 

superat el procés selectiu, per a la seua elevació a la Presidència. 

 

El Tribunal, una vegada completat l’estudi i valoració de les reclamacions/escrits presentats pels/per les 

aspirants HA RESOLT: 
 
A) Quant a les reclamacions a la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants en la fase de concurs:  
 

1. Desestimar la  reclamació presentada relativa a coneixements d’idiomes estrangers reconeguts per l’Escola oficial d’idiomes ja 

que el certificat  no es presenta en temps, ni degudament compulsat.  

 

2. Desestimar la reclamació presentada relativa a la puntuació de mèrits acadèmics, ja que al referir-se a crèdits no dona lloc a 

computar-lo com a curs.   

 

B) Quant a la formulació de proposta de relació ordenada dels/de les aspirants que han superat el procés 

selectiu: Una vegada concloses les diferents fases del procés de selecció dels/de les aspirants a integrar-se 

en la borsa de treball temporal d’Educadors Socials i consegüentment amb el resultat de les diferents 

fases, el Tribunal formula proposta definitiva de resolució, en el sentit de constituir la borsa de treball 

conforme figura en la relació següent: 

 

 
ORDRE BORSA 

COGNOMS NOM TOTAL 

1 Arques Signes Ofelia 34,1 

2 Alonso Monzó Lourdes 33,9 

3 Cucarella Llavador Cristina 33,4 

4 Grau Miquel Sandra 31,06 

5 Escrivà Peralta Gloria 30,6 

6 Zafra Huerta Ana 29,7 

7 Pérez Penadés Marta 29,05 

8 Campos Lerida Ester 27,34 

9 Bellvert Aliaga Lidia 27,15 

10 Fiarni Requena Ariana 24,78 

11 Calvo Pérez Maria Inmaculada 24,5 

12 Alemany Pla Joshua 23,55 



 

 

13 Beltrán Prats Mercedes 21,7 

14 Gracia Torres Leticia 20,55 

15 Palomares Onrubia María del Mar 18,1 

16 Mengual Dominguis Elena 17,6 

17 Cuadrón rodríguez Patricia 17,29 

 
 

 

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

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 de la Mancomunitat 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, 16 d'octubre de 2017. 

El secretari 


