Revisada la documentació presentada pels sol·licitants es determina acceptar en el procés als
següents candidats:
Valero Radiu, Nicolás
Portolés Tablado, Ana
Ahicart Porcar, Xavier
Torlà Ceprià, Carlos
S'exclou a Miguel Cantavela per haver presentat la documentació fora de termini.
La baremació dels mèrits de les personers candidates que de la següent forma.

Cognoms i Nom

Titulació

Experiència

Valencià

Formació Residència

Total

Valero Radiu, Nicolás

1

0

0,25

1

1

3,25

Portolés Tablado, Ana

0

0

0

2

1

3

Ahicart Porcar, Xavier

0

0,9

0,5

1

1

3,4

Torlà Ceprià, Carlos

1

4,25

0,25

1

0

6,5

D'això resulta la creació d'una borsa de treball ordenada de la següent forma:

1

Torlà Ceprià, Carlos

2

Ahicart Porcar, Xavier

3

Valero Radiu, Nicolás

4

Portolés Tablado, Ana

Atesa la necessitat de comptar amb dos socorristes aquesta comissió proposa la contractació
dels dos primers candidats i en el cas de renúncia d'algun dels candidats la contractació dela
següent persona de la llista.
La present baremació serà notificada als candidats que tindran tres dies hàbils per fer
al·legacions, després dels quals es procedirà a la seua elevació a definitiva i donarà lloc a la
constitució de la borsa.
Ho signen en Benlloch, a data de la signatura del secretari de la Comissió.
-President: Secretària de l'Ajuntament
-Vocal: Auxiliar Administrativa de l'Ajuntament
-Vocal: Auxiliar Administrativa de l'Ajuntament
-Vocal: AODL de l'Ajuntament de Vilanova d'Alcolea
-Secretari: AODL de l'Ajuntament
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Xavier Ginés Sánchez ( 1 de 1 )
Agent de Desenvolupament Local
Data Signatura : 17/06/2016
HASH: 00b6de98880d060b66c16310d318a327

Reunida i constituïda la comissió de selecció d'acord amb les Bases per a la selecció i
contractació de socorrista per a piscina municipal i constitució de borsa de treball, aprovades
per Decret de 31de maig de 2016, en data de 17 de juny de 2016.

