
                                                      
 

CERTIFICACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
Vicent Morera Ferrando, amb DNI 74085033-D, com a secretari de l’associació Grup 
d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant, amb CIF G-54935168 i domicili a l’Avinguda 
Ajuntament 18 de Sanet i Negrals (Alacant), inscrita amb el número CV-01-056113-A 
en Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana. 
 
CERTIFIQUE, que en la sessió de la Junta Directiva celebrada el 26 de maig de 2018 a la 
Vall d’Alcalà, es va prendre, entre d’altres, el següent acord: 
 
1er - Ratificació de la Junta Directiva a la proposta del candidat seleccionat com a 
tècnic per l’Òrgan de Selecció del Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant 
 
Per part del Sr. President, es dóna compte de la proposta definitiva de l’Òrgan de 
Selecció de Personal, que recull el resultat del procés de selecció. D’acord amb el 
resultat de la fase de concurs de mèrits, fase d’entrevista i puntuació addicional 
(diversitat funcional i situació d’atur), aquestes han sigut les puntuacions obtingudes 
pels candidats 
 

CANDIDAT/A PUNTUACIÓ 

MÉRITS 

PUNTUACIÓ 

ENTREVISTA 

CERTIFICAT 

DESOCUPACIÓ 

DIVERSITAT 

FUNCIONAL 

TOTAL 

Gonzalo Estela Pastor 38 23 - _ 61 

Víctor García Ribes 34 25 _ _ 59 

 
Vista la proposta definitiva de l’Òrgan de Selecció de Personal, es proposa l’adopció del 
següent acord: 
 

- Aprovar la proposta definitiva de l’Òrgan de Selecció de Personal per a la 
provisió del lloc de treball de Tècnic. 

- Publicar el següent acord i notificar-lo al Servei d’Estratègia Territorial Rural de 
la Direcció General de Desenvolupament Rural i PAC, als efectes escaients 

- Aprovar la contractació del candidat que ha obtingut una major puntuació com 
a tècnic: Gonzalo Estela Pastor. 

- Facultar expressament al Sr. President per realitzar totes les gestions 
necessàries per realitzar les contractacions de personal, d’acord amb el que 
disposen les bases de selecció aprovades, la disponibilitat econòmica i les 
necessitats de l’entitat 

- Creació d’una borsa de treball de tècnic, amb la resta de candidats segons la 
puntuació obtinguda 

 
CANDIDAT/A PUNTUACIÓ 

MÉRITS 

PUNTUACIÓ 

ENTREVISTA 

CERTIFICAT 

DESOCUPACIÓ 

DIVERSITAT 

FUNCIONAL 

TOTAL 

Víctor García Ribes 34 25 _ _ 59 



                                                      
 
 
Per UNANIMITAT, amb els drets de vots presents a favor, cap en contra i cap 
abstenció, s’acorda: 
 

- Aprovar la proposta definitiva de l’Òrgan de Selecció de Personal per a la 
provisió del lloc de treball de Tècnic. 

- Publicar el següent acord i notificar-lo al Servei d’Estratègia Territorial Rural de 
la Direcció General de Desenvolupament Rural i PAC, als efectes escaients. 

- Aprovar la contractació del candidat que ha obtingut la major puntuació en el 
lloc de Tècnic: Gonzalo Estela Pastor  

- Facultar expressament al Sr. President per realitzar totes les gestions 
necessàries per realitzar les contractacions de personal, d’acord amb el que 
disposen les bases de selecció aprovades, la disponibilitat econòmica i les 
necessitats de l’entitat. 

- Creació d’una borsa de treball de Tècnic, amb la resta de candidats segons la 
puntuació obtinguda. 
 

 
CANDIDAT/A PUNTUACIÓ 

MÉRITS 

PUNTUACIÓ 

ENTREVISTA 

CERTIFICAT 

DESOCUPACIÓ 

DIVERSITAT 

FUNCIONAL 

TOTAL 

 
Víctor García Ribes 

 
34 

 
25 

 
_ 
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59 

 
 

 
 

I perquè conste i als efectes escaients signe el present amb el vistiplau del Sr. President 
en la Vall d’Alcalà, a 26 de maig de 2018. 

 

      
 

 
 


