Exp. Gestiona 605/2018

ASSUMPTE: Acta de resultats finals Borsa de Treball en l’Àrea de Serveis Socials, lloc de
treball: «Educador/a Social, integrat/da a l’Equip Social Base» i proposta de constitució de
dita borsa de treball.
Es transcriu l’acta de la Comissió de la Valoració:
“ACTA DE RESULTATS FINALS I PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL
Acta nº 2
En el saló de Juntes de Govern Local, sent les 11:00 hores del dia 30 de juliol de 2018, es reuneix la
Comissió de Valoració que ha d´avaluar el procés selectiu per a la constitució d’una «Borsa d’Educador/a
Social en l’Àrea de Serveis Socials, lloc de treball: Educador/a Social integrat a l’equip social base»
L’objecte de la present sessió es la aprovació definitiva de la relació d’aspirants, en base a la puntuació
obtinguda en el procés de selecció:
COGNOMS I NOM
FERRER CARDONA, INMACULADA
BOLUDA BELLVIS, ESTEBAN
BORREDÀ ÚBEDA, JUAN
SANCHIS DÍAZ, VANESSA
GANDIA MOLLÀ, INMACULADA
BOLUDA CUQUERELLA, MIGUEL ÁNGEL

PUNTUACIÓ
13,15
10,10
5,12
5,01
4,55
4,30

GÓMEZ CASTELLS, ESTHER

4,10

FERRER ROCHER, SILVIA

1,65

BELLVER ALBADALEJO, ARANTXA

1,15

HERNÁNDEZ GOMAR, M.ª ÁNGELES

1,08

TORMO ALBERT, ANA ISABEL

0

Per tot el que precedeix, per la Comissió de Valoració es proposa la constitució de la «Borsa
d’Educador/a Social en l’Àrea de Serveis Socials, lloc de treball: Educador/a Social integrat a l’equip social
base», amb la relació de persones anteriorment transcrita.
I no sent altre l’objecte d’aquesta sessió, pel President s’alça la mateixa, sent las 11:10 hores del dia
de la data, de tot el qual jo com a Secretària done fe.»
La qual cosa es fa pública als efectes oportuns, indicant que contra aquesta resolució de la Comissió
de Valoració, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia en el termini d’un
mes o directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, davant la Sala del
Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Transcorreguts
aquestos terminis sense haver-se interposat cap recurs l’acte quedarà ferm a tots els efectes.
Benigànim, a la data de la signatura
El president de la Comissió, José David Bellver Benavent
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