
EDICTE SOBRE LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL PER 
A  COBRIR  LLOCS  D’ADMINISTRATIU,  SUGBRUP  C1  DE  TITULACIÓ,  PEL 
PROCEDIMENT DE CONCURS I NOMENAMENT DE FUNCIONARIES INTERINES.

En data de 11 de febrer de 2019 es va adoptar Resolució de Gerència nº 5, aprovant la 
constitució de la borsa de treball temporal per a cobrir llocs d’administratiu, subgrup C1 
de titulació, i que literalment es transcriu per al seu general coneixement:

<<Resolució de Gerència aprovant la constitució de la borsa de treball temporal 
per  a  cobrir  llocs  de  treball  d’administratiu,  subgrup  C1  de  titulació  i 
nomenament de funcionaries interines.

Vist l’expedient instruït per a la constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir 
llocs de treball d’administratiu, subgrup C1 de titulació, en el que consten actes del 
tribunal  de  selecció  de  29  de  gener  i  7  de  febrer  de  2019,  on  es  resolen  les 
al·legacions presentades pels aspirants i per la que s’estableix l’orde dels aspirants per 
puntuació total.

Consta a l’expedient les comunicacions efectuades als membres de la borsa per la 
qual se’ls ofereix el nomenament de funcionari interí per a l’execució d’un programa de 
caràcter temporal, que a continuació es relacionen:

 Comunicació efectuada a Mª José, Sarrión Martí, en data de 6 de febrer de 
2019, i resposta d’aquesta per la que manifesta que si l’acepta, de data 6 de 
febrer de 2019.

 Comunicació efectuada a Mari Carmen Vidal Juárez, en data de 7 de febrer de 
2019, i resposta d’aquesta per la que manifesta que si l’acepta, de data 7 de 
febrer de 2019.

Vist l’informe proposta de resolució d’aquesta Gerència fiscalitzat de confirmat per la 
intervenció del COR V5.

Per quant antecedeix, RESOLC:

Primer.- Resoldre les al·legacions presentades pels aspirants d’acord amb allò tractat 
pel tribunal de selecció en sessions celebrades el 29 de gener i 7 de febrer de 2019, 
en els següents termes:



 Raquel Sanfelix Cocera, amb Registre d’Entrada nº 2019-E-RE-14 de 25 de 
gener de 2019.

La  experiència  acreditada  es  d’auxiliar  administratiu  i  no  d’administratiu, 
subgrup C1.

 Anal Luisa Boronat Aranda, amb Registre d’Entrada nº 28 de 23 de gener de 
2019.

La base 7.1. no preveu que es puga valorar la experiència com a autònom. 

Respecte a la existència de problemes tècnics d’accés a la pàgina web, la Llei 
39/2015 solament preveu el reinici del còmput de terminis quan les deficiències 
de caràcter tecnològic siguen impeditives del compliment d’un determinat deure 
o  de  l’exercici  d’un  dret.  No  concorren  problemes  tècnics  per  causes 
imputables  al  Consorci,  donada  la  quantitat  d’aspirants  que  es  donà  per 
assabentats i acudiren a l’entrevista.

Respecte al títol de tècnic superior d’administració i finances: a) les bases no 
contemplen la valoració de títols acadèmics addicionals a aquell requerit per a 
l’accés; b) es requereix que el títol especifique el número d’hores, cosa que no 
fa el que presenta.

 Mª Teresa Granero Martín, amb Registre d’Entrada nº 27 de 27 de gener de 
2019.

El  curs  de  nòmines  i  SS,  Nominaplus,  no  computa  perquè  no  acredita  la 
duració horària. El curs de Logos Consultoria no està expedit ni homologat per 
cap organisme públic. El mateix amb el curs GF Informàtica. Respecte al curs 
de  cap  de  vendes  i  planificació  d’equips,  no  consta  a  la  documentació 
presentada i no es troba relacionat a l’annexe.
Pel que fa a les pràctiques, no està prevista la seua valoració a les bases.

En relació  a  la  nota  de la  entrevista,  aquest  tribunal  es  ratifica  en la  nota 
atorgada en el seu dia.

 Jose  Manuel  Sanchis  Pareja,  amb  Registre  d’Entrada  nº  439  de  29  de 
novembre de 2018.



D’acord amb la base 3ª in fine, tot el personal sol·licitant haurà de reunir les 
condicions i requisits exigits en la convocatòria en la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds i així ho faran constar en les mateixes.

 Rafael Ribot Marco, amb Registre d’Entrada nº 2019-E-RE-8 de 23 de gener de 
2019.

D’acord amb la base 8.2.a sols es valora contractes com a administratiu i no 
com a auxiliar administratiu ni pràctiques formatives.

Els coneixements de Valencià acreditats son del grau mitjà C1, i  estos eren 
requisit per accedir i  no es valoren a l’apartat de coneixements del Valencià 
d’acord amb la base 8.2.c.

La  superació  de  proves  selectives  a  la  valoració  inicial  li  va  ser  atorgada 
d’acord amb la base 8.2.d.

El desglosse dels punts meritats es el següent:

- Experiència professional: 0 punts.
- Formació: 1 punt.
- Coneixements de Valencià: 0 punts.
- Idiomes comunitaris: 0 punts.
- Superació d’exercicis de proves selectives: 2 punts.
- Diversitat funcional: 0 punts.
- Entrevista personal: 0 punts.

 Maria Pilar Soriano Mompó, amb Registre d’Entrada nº 2019-E-RE-12 de 24 de 
gener de 2019.

Respecte  a  l’experiència,  la  candidata  acredita  experiència  com  a  auxiliar 
administratiu,  sent  d’aplicació  la  base 8.2.A.  Respecte  als  coneixements de 
valencià, la possessió del grau mitjà és un requisit d’accés, i  no dona punts 
addicionals. Respecte al coneixements de llengua estrangera, no s’acrediten 
d’acord amb la base 8, excepte en el cas de l’idioma anglés, per la titulació de 
filologia anglesa, afegint 0’65 punts. No es puntuen titulacions addicionals.



 Vicent Frances Aracil, amb Registre d’Entrada nº 2019-E-RE-11 de 24 de gener 
de 2019.

Es desestima l’al·legació perquè és el candidat qui té dret d’accés a l’expedient, 
amb caràcter proactiu.

 Maria Boluda Gandia, amb Registre d’Entrada nº 2019-E-RE-10 de 24 de gener 
de 2019.

La base 8.2.A solament permet puntuar contractes d’administratiu.

 Maria Belen Soler Montaner, amb Registre d’Entrada nº 2019-E-RE-13 de 25 
de gener de 2019.

La  base  8.2.A  solament  permet  puntuar  contractes  d’administratiu.  Es 
desestima l’al·legació perquè solament se li computa els mesos acreditats com 
a administrativa i no con auxiliar administrativa.

 Patricia Roca Moya, amb Registre d’Entrada nº 2019-E-RE-9 de 23 de gener 
de 2019.

Els títols, com a tals, no es valoren, en la mesura que no està contemplat a les 
bases.  En  quant  a  formació  complementària,  no  s’acredita  la  durada  de 
l’activitat formativa.

 Raisa Vilsa Sempere, amb Registre d’Entrada nº 2019-E-RE-6 de 23 de gener 
de 2019.

La possessió del títol C1 de coneixements en valencià era requisit d’accés. 

Respecte a la possessió del títol d’anglès, no es pot estimar l’al·legació perquè 
no consta el títol de Cambridge en la relació de documents inicial. 

La  valoració  de  la  experiència  com a  auxiliar  administratiu  no  es  valorable 
d’acord amb la base 8.2.a i tampoc consta a la documentació presentada en 
primera instància.



La  titulació  superior  que tampoc consta  en la  documentació  presentada  en 
primera instància, tampoc es valora d’acord amb les bases.

La  acreditació  de  les  proves  superades  tampoc  consta  a  la  documentació 
presentada en primera instància.

 Juliana  Sanchis  Bonet,  amb  Registre  d’Entrada  nº  2019-E-RC-2062  a 
l’Ajuntament de Gandia que ens traslladen al Consorci en data de 6 de febrer 
de 2019 amb Registre d’Entrada nº 46.

Sol·licita una revisió general del seu expedient sense cap tipus de concreció. 
Realitzada aquesta revisió no s'observa cap motiu d'esmena ni rectificació, de 
manera que la puntuació assignada s'ha de mantenir.

 Mónica Ortega Roig, amb Registre d’Entrada nº 39 de 24 de gener de 2019 a la 
Conselleria  d’Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i  Desenvolupament 
Rural  que ens traslladen al  Consorci  en data de 5 de febrer de 2019 amb 
Registre d’Entrada nº 42.

Sobre la revisió de serveis prestats. Els que exhibeix es refereixen a beques, 
pràctiques o contractes administratius, o bé,  les categories professionals no 
s'adeqüen les exigides a la base 7.1 de les de la Convocatòria (ja que només 
puntua experiència com Administratiu, subgrup C1 de titulació). No s'aporten 
nomenaments  com  a  personal  funcionari  ni  contractes  de  treball  com  a 
personal laboral, ni vida laboral, tal com exigeixen les bases. En el particular de 
l'experiència laboral d'1 mes a BBVA, sí que ha estat valorat. L'al·legació, per 
tant, s’ha de desestimar.

Sobre  la  revisió  de  la  puntuació  atorgada  a  l'apartat  de  formació.  Els  que 
reclama es refereixen a cursos sobre matèries que no tenen a veure amb les 
funcions del lloc ofertat, o bé, no expedits pels organismes esmentats en les 
bases rectores, o bé, certificats que no assenyalen la durada del curs. Tot això 
d'acord amb la Base 7.2. Els mèrits acreditats d'acord amb aquesta Base 7.2 sí 
que han estat valorats. L'al·legació, per tant, s’ha desestimar.

Segon.-  Aprovar la constitució de la borsa de treball temporal per a cobrir llocs de 
treball  d’administratiu,  subgrup  C1  de  titulació,  de  conformitat  amb  les  bases 
especifiques de proves selectives que regeixen la convocatòria per a la constitució 



d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball d’administratiu, subgrup C1 
de titulació, pel procediment de concurs, aprovades per la Comissió de Govern del 
COR V5, en sessió Ordinària celebrada el 26 de setembre de 2018.

La borsa de treball està constituïda per la relació d’aspirants ordenada de major a 
menor, quedat com segueix:

Nº Ordre en 
Borsa

Nom Cognoms Total

1 Mª José Sarrión Mart 22,6

2 Maricarmen Vidal Juárez 22,1

3 Gema Santamaria Vitoria 19,35

4 Begoña Pérez Moreno 17,9

5 Maria I. de la Torre Casas 17,7

6 Vicent Francés Aracil 17,7

7 Maria Carmen García López 17,5

8 Maria Teresa Granero Martn 17,3

9 Nuria Ramírez Esplugues 17,1

10 Vanessa Sjoblom Ramis 17

11 Daniela Mira Sánchez 16,95

12 Inmaculada Bernabeu Serra 16,4

13 Joan Garcia Font 15,9

14 Ana Calvo Oñate 15,8

15 Carlos Arbona Escriva 15,2

16 Lourdes Garrido Gallach 14,95

17 Maria Dolores Sánchez Albert 14,9

18 Silvia Tormo Beneyto 14,7

19 Amparo Toledo Blasco 14,6

20 Mª Carmen Sanchez Grau 14,5

21 Laura Cañas Mart 14,3

22 Luís Fernando Lázaro Martnez 14,2

23 Alexandre Mata Chacón 14,1

24 Maria Jesus Pallas Gonzalez 13,6



25 Raquel Dasi Lorente 13,5

26 Roseta Ferragud García 13,2

27 Javier Tarraso Llacer 13,1

28 Casandra Clemente Chorques 13,05

29 Jose Vicente Contreras Mengual 13

30 Remedios Alfonso Mengual 12,7

31 Carles Ballester Faus 12,5

32 Sara Tornero Borreda 12,5

33 Isabel Hermosilla Arjona 12,2

34 Miguel Calabuig Calvo 11,6

35 Patricia Mialaret Tormo 11,3

36 María Vicenta Granero Penadés 11,3

37 Mª Sales Beltran Mari 11

38 Maria Boluda Gandia 11

39 Mª Dolores Martnez Alfonso 10,85

40 Maria Belen Soler Montaner 10,55

41 Javier Onofre Colomer Machi 10,5

42 Arantxa Suárez Mateu 10,15

43 Natalia Donat Bellver 10,05

44 Auria Ventura Garcia 10

Tercer.- Nomenar funcionaries interines a Mª José Sarrión Martí amb DNI: 20416003F 
i  Mari  Carmen  Vidal  Juárez  amb  DNI:  20440914D,  per  a  ocupar  dos  llocs 
d’administratives, subgrup C1 de titulació, per a l’execució del programa de caràcter 
temporal aprovat per la Comissió de Govern en sessió celebrada el 23 de maig de 
2018  i  autoritzat  per  la  Direcció  General  de  Canvi  Climàtic  i  Qualitat  Ambiental 
mitjançant informes del Director General de 24 de setembre de 2018 i de 18 de gener 
de 2019.

Tercer.-  Notificar  la  present  resolució  a  les  funcionaries  interines  nomenades, 
comunicant-les que deuran prendre possessió el dia 14 de febrer de 2019, a les 09:00 
hores, a les oficines del COR V5 en el C/ de les Botigues, 21 de Xàtiva.



Quart.- Notificar als aspirants que han presentat al·legacions per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.

Quint.- Publicar la present Resolució per a general coneixement i efectes,  i donar 
compte a la Comissió de Govern.>>

Contra  l'acte  administratiu  transcrit,  que  és  definitiu  en  via  administrativa,  pot 
interposar:

 Recurs de Reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un 
mes a contar des de l'endemà de la seua notificació.

 Recurs  contenciós-administratiu,  directament  davant  del  Jutjat  del 
Contenciós-Administratiu de València, en el termini de 2 mesos a comptar des de 
l'endemà de la notificació d'aquest acte.

Si transcorreguera un mes des del dia següent al de la interposició del recurs 
de reposició sense que este haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i  
interposar  recurs  contenciós-administratiu,  davant  l'òrgan  jurisdiccional  abans 
mencionat,  en  el  termini  de  sis  mesos a  comptar  des  de  l'endemà  de  la  seua 
desestimació presumpta.

La interposició del recurs no suspendrà l'execució de l'acte impugnat.

Tot  açò, sense perjuí que puga exercitar qualsevol  altre recurs o acció que 
estime pertinent.

Xàtiva, a la data de la signatura

El Gerent del COR V5
Sergi Pérez Serrano
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