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ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  

 
RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS A LA FASE DE CONCURS DEL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL TEMPORAL DE PERSONAL ADMINISTRATIU DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.  
 

En relació a les al·legacions presentades a la fase de concurs, reunit el Tribunal acorda: 
 
Primer: Estimar les següents al·legacions presentades, en base a les següents consideracions: 
 
En quan a les al·legacions presentades per l’aspirant MT, amb DNI *****772, en quan a la puntuació 
obtinguda en  l’apartat cursos, es comprova que els documents han estat aportats pel/per la aspirant en 
temps i forma, per tant la puntuació obtinguda en cursos és d’ 1 punt.   
En quan a les al·legacions presentades per LP, amb DNI *****191, en quan a la puntuació obtinguda en 
l’apartat mèrits acadèmics, es comprova que els documents han estat aportats pel/per la aspirant en 
temps i forma, per tant  la puntuació obtinguda en mèrits acadèmics és 0,50 punts. 
En quan a les al·legacions presentades per BL, amb DNI *****558, es comprova que la documentació es 
va aportar en temps i forma, per tant la puntuació obtinguda en l’apartat de mèrits acadèmics és 0,5, en 
coneixement de valencià: 0,5, en coneixement d’idiomes estrangers: 0,85 i en cursos: 1 punt. 
 
Segon: Desestimar les al·legacions presentades per SR, amb DNI *****136: 
 
La documentació al·legada,  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. 
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, únicament s’ha valorat el temps treballat que es 
documenta amb la vida laboral acompanyada pels corresponents contractes o certificats de serveis 
prestats. 
 
 
 

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 Secretari del Tribunal  
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