
                                                      
 

RELACIÓ DE CANDIDATURES REFERENTES A LA SELECCIÓ DE PERSONAL DEL GRUP 
D’ACCIÓ LOCAL MUNTANYA D’ALACANT 

 
Jose Manuel Bisetto Pons, amb DNI 53211583-W, en qualitat de president de l’Òrgan de 
Selecció establert a les bases per a la selecció d’una plaça de Tècnic/a de l’Associació Grup 
d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant, amb domicili en Avinguda Ajuntament, 18, de Sanet i 
Negrals: 
 
CERTIFIQUE que els resultats definitius de la primera fase de baremació per a la plaça de 
tècnic/a són: 
 

 Candidatures desestimades per no aportar la documentació exigida en temps i forma: 
- Jorge Linares Domingo: Fora de termini. Aporta documentació abans de la publicació 

de les bases; a més fa referència a la plaça de gerència i no a la de tècnic. 
- Bernardo Sánchez Sirvent: No aporta documentació ni sol·licitud. 
- Pilar Xamani Monserrat: No aporta la documentació requerida (Informe Vida Laboral). 

 

 Candidatures desestimades per auto-baremació inferior al mínim fixat de 30 punts: 
- Miguel Andrés Perales 
- Francisca Mut Mengual 

 

 Candidatures desestimades per baremació inferior al mínim fixat de 30 punts: 
- Àgueda Moncho Gisbert: 21,5 punts. 
- José Vicente Ibáñez Llácer: 29 punts. 

 

 Candidatures que passen a la fase d’entrevista al superar el mínim fixat de 30 punts: 
- Gonzalo Estela Pastor: 38 punts 
- Víctor García Ribes: 34 punts 

 
Les puntuacions definitives obtingudes pels candidats que van superar la primera fase del 
procés de selecció (30 o més punts), són les següents: 

- Gonzalo Estela Pastor: 38 punts   
- Víctor García Ribes: 34 punts 

 
Al mateix temps, s’informa a les candidatures que passen a la següent fase d’entrevista, 
aquestes seran el proper dimarts dia 15 de maig, a la seu del Grup d’Acció Local Rural 
Muntanya d’Alacant, en l’Avinguda Ajuntament, 18 de Sanet i Negrals en el següent horari: 
 

- Gonzalo Estela Pastor: 16:30 
- Víctor García Ribes: 17:00 

 
I per a que surtin els efectes oportuns, signa el present: 

 
President Òrgan de Selecció 

 En Sanet i Negrals a 10 de maig de 2018 


