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Procés de constitució d’una BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/RES SOCIALS 

 
ANUNCI 

 
Prova entrevista i valoració de mèrits 

 
El Tribunal reunit en el dia de hui, ha procedit primerament a examinar les reclamacions presentades 
pels/per les aspirants a la valoració dels mèrits, tot acordant estimar-les totes dues i esmenar la 
puntuació en el sentit resultant. La puntuació esmenada resultant per a la valoració de mèrits figura en 
la columna corresponent del quadre posterior. 
 
Seguidament el  Tribunal ha procedit a concretar les preguntes i qüestions a plantejar als aspirants en 
l'entrevista per a, tot seguit, cridar a les aspirants, una a una, per l'ordre predeterminat, per a realitzar-
la i puntuar-la. Al quadre posterior s'indica, a la columna corresponent, la puntuació atorgada en 
l'entrevista. 
 
Finalitzada la entrevista i la seua avaluació, el Tribunal ha convingut en formular proposta de resolució, 
per a la seua elevació a la Presidència, en el sentit d'aprovar la constitució de la borsa de treball amb els 
integrants que han superat les proves eliminatòries, les quals seguidament es relacionen, per l'ordre 
resultant de la suma de les puntuacions obtingudes en les diferents fases del procés de selecció. 
 
 

NÚM. 
ORDRE 

COGNOMS NOM PRESENTAT  EXERCICI MÈRITS ENTREVISTA TOTAL 
PUNTUACIÓ 

1 ESCRIHUELA TOLEDO CAROLINA SÍ 6,75 3,8 2 12,55 
2 PASCUAL FERNÁNDEZ ELENA SÍ 6,5 3,8 0,8 11,1 
3 VAÑÓ GUARNER GEMA SÍ 6 3,7 1 10,7 
4 DE LA TORRE ARANDA ESTHER SÍ 5,75 3,7 1,2 10,65 
5 SORO SEBASTIÀ MARIA SÍ 5 3,8 1,5 10,3 
6 MOLINA LAFUENTE MARIA PILAR SÍ 7 2,5 0,6 10,1 
7 COSTA MARTÍNEZ NOELIA SÍ 5,5 3,6 0,6 9,7 
8 HIGÓN BELLVER Mª DOLORES SÍ 8,5 0,4 0,6 9,5 
9 VIDAL PELLICER ELDINA SÍ 5,25 3,8 0,4 9,45 

10 TORTOSA GRANERO Mª DOLORES SÍ 5 3,6 0,2 8,8 
11 PLANA BO MARIA JOSÉ SÍ 6,5 1,1 0,7 8,3 
12 MARZELOWSKA SYLWIA MARIA SÍ 5,5 1,6 0,2 7,3 

 
Els/les aspirants poden formular reclamacions que estimen adients en relació a l'entrevista i la seua 
valoració, durant els 2 dies hàbils següents a la inserció d’este anunci en el tauler d’Edictes i en la pàgina 
web de la Mancomunitat de la Ribera Alta, termini que finalitzarà el proper dijous, dia 6 d’abril de 2017. 
 
El que s’insereix en el tauler d’Edictes i en la pàgina web municipal 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 de la Ribera 
Alta 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, 4 d’abril de 2017 


