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ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  

 
ASSUMPTE: RESOLUCIÓ RECURS PRESENTAT EN EL PROCES DE SELECCIÓ DE DOCENT PER AL CURS DE 
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT:PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT  
 
Per Decret de la Presidència d’esta entitat s’ha disposat pel que fa al recurs de reposició interposat per 
Marcela Server Lorente, amb data 19 de desembre de 2019, i número de registre d’entrada 3681,  
estimar parcialment el recurs presentat en els següents termes:  
 
“Primer:  Estimar  les al·legacions formulades per l’aspirant en quan a la valoració de l’idioma francès, 
pels fonaments abans exposats, havent-se comprovat que el nivell de francès acreditat correspon a un A2, 
amb la qual cosa la puntuació quedaria per a l’aspirant de la següent forma: 
 

COGNOMS  NOM 
PUNTUACIÓ 

FASE 
D’ENTREVISTA 

FASE DE 
CONCURS 

TOTAL PUNTUACIÓ 

SERVER LORENTE MARCELA 1,5 12,7 14,2 

 
L’ ordre dels/ de les aspirants integrants de la borsa no es modifica amb este canvi. 
 
Segon. Desestimar la resta de les al·legacions presentades, tenint-se en compte que les bases de selecció 
aprovades no contemplen com a requisit de participació dels/de les aspirants, el estar en disposició de cap 
grau de coneixements d’anglès.  
 
Tercer. Traslladar informe de resposta a les al·legacions presentades a l’aspirant mitjançant notificació de 
la present resolució.” 
 
El que es fa públic per a coneixement de tots els interessats. Este acte és un acte definitiu en via 
administrativa contra el que cap la interposició de recurs de reposició en el termini d’un mes des de la 
seua publicació, davant esta Presidència o de recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, 
davant els tribunals de justícia de la ciutat de València. 
 
 
Alzira, desembre de 2019 
 
 


