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ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  

 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS FASE DE CONCURS DEL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
TEMPORAL DE PSICOLOGIA/PEDAGOGIA DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.  
 

En relació a les al·legacions presentades a la fase de concurs, el Tribunal acorda: 
 

I. Prendre coneixement, estudiar i resoldre les al·legacions rebudes a la valoració de mèrits, amb el 
següent resultat:  
 
 1. Quan a l’al·legació presentada per  PC, amb DNI *****561: Desestimar l’al·legació presentada. 
 La documentació presentada per a acreditar el mèrit Experiència professional, no s’ajusta al que 
s’exigeix en les bases en relació a l’acreditació d’este mèrit. En tractar-se d’experiència en una empresa 
privada s’exigeix, a més d’informe de la vida laboral, certificació d’empresa amb data d’alta i baixa, 
categoria professional, tipus de contracte i funcions. No s’ha aportat dita certificació. 
 
 2. Quan a l’al·legació presentada per  CR, amb DNI *****197: Desestimar l’al·legació presentada. 
 La documentació al·legada, Curs de postgrau, no suposa una titulació acadèmica en el sentit de 
suposar un nivell de titulació igual o superior al requerit, conformement exigeixen les bases per a valorar 
el mèrit Mèrits acadèmiques.  
 
II. Prendre coneixement i resoldre una errada material detectada en la confecció de la relació ordenada 
d’aspirants que han superat el procés. L’errada consisteix en que els dos aspirants empatats en la 
puntuació total final, amb núm. 5 i 6 d’ordre, s’han d’ordenar al revés en aplicació del criteri previst per a 
resoldre situacions d’empat entre els aspirants en la base desena, de les Bases generals dels processos 
selectius de personal funcionari interí i contractat laboral temporal de la Mancomunitat de la Ribera alta. 
En conseqüència s’ajusta la proposta de resolució elevada a la Presidència per a la resolució definitiva del 
procés selectiu en el sentit indicat. 
 
III. Elevar a la Presidència la proposta de resolució resultant del punt II. 
 
 

La qual cosa es publica per coneixement dels/de les interessats/des, amb la inserció d’este anunci en el 
tauler d’edictes i la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
Alzira, a la data de la signatura electrònica 
El President del Tribunal  
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