ACTA AL.LEGACIONS
NÚM D'EXPEDIENT / NÚM. DE EXPEDIENTE: ECOVID/2020/387/46
OFERTES: 283341- ECOVID ALZIRA AUX. ADMINISTRATIU// 283329- ECOVID ALZIRA ORIENTADOR PROFESSIONAL
LLOC / LUGAR: ALZIRA
DATA / FECHA: 16/11/2020

- En representació de l’entitat local AJUNTAMENT D’ALZIRA
Presidència: Gema Morales Montalvà 20841109G
Secretaria: Mª Salud García Sangros 20833871B
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COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓN DE BAREMACIÓ:

- En representació de les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció de LABORA:
Vocal 1: LAURA ANDRES PERIS 20799781F (UGT)
Vocal 2: Representant CCOO, convocat i no presentat
Reunida la Comissió de Baremació a les 9 hores del dia 16 de novembre de 2020 amb la finalitat
de valorar les al·legacions presentades a l’acta del procés de selecció amb expedient número
ECOVID/2020/387/46.
Es procedeix a l’estudi de les al·legacions presentades al llistat provisional de seleccionats 283341ECOVID ALZIRA AUX. ADMINISTRATIU i 283329- ECOVID ALZIRA ORIENTADOR
PROFESSIONAL , resultant a l’efecte les següents CONCLUSIONS:
- Reclamació de ECOVID/25 que al·lega que en el subcriteri núm. 8.1.: EXPERIÈNCIA LABORAL
la puntuació ha sigut 1, quan hauria de ser un 8 d’acord amb tota la documentació inicialment
aportada (vida laboral i contractes). Esta Comissió després d’haver revisat la documentació
aportada i la documentació necessària per a acreditar el requisits establerts en les bases
reguladores de la convocatòria, admet les al·legacions per quedar acreditada l’existència de
experiència laboral, dins del termini de presentació de sol·licituds. La puntuació total que correspon
és de 82,50 quedant en segona en l’ordre del llistat de baremació de persones seleccionades a
l’oferta 283341- ECOVID ALZIRA AUX. ADMINISTRATIU.

- Reclamació de ECOVID/66 que al·lega que en el criteri 1: INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR,
no se li ha fet la reducció per no estar obligat; i en el criteri 6: SITUACIÓ DE PARAT DE LLARGA
DURACIÓ se li han assignat 0 punts . Esta Comissió després d’haver revisat la documentació
aportada i la documentació necessària per a acreditar el requisits establerts en les bases
reguladores de la convocatòria, no admet les al·legacions donat que per al criteri 1, segons les
dades de l’Agència Tributaria, consta que ha presentat renta de l’exercici 2019 en la modalitat de
tributació conjunta, i segons les instruccions “Per als membres que hagen presentat la Declaració
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2019, se sumaran la base imposable
general (casella 0435) i la base imposable de l'estalvi (casella 0460). Al resultat obtingut se li restarà

Finalitzats els treballs d'aquesta Comissió, s'alça definitivament la sessió, sent les 10:00 hores,
alçant-se la present acta que, llegida i trobada conforme es ratifica pels membres que constitueixen
la Comissió en el lloc i data a continuació indicats.
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la
quota
de
l’autoliquidació
(casella
0595)”;
i, per al criteri 6, segons les instruccions “Si vostè ha figurat inscrita/o com a aturada/o demandant
d'ocupació durant almenys 12 mesos en un període de 18 mesos. Aquest criteri serà informat per
LABORA i no ha de ser valorat per vostè”, segons instruccions de LABORA consta 240 dies aturada
en el període dels últims 18 mesos, no arribant al 365 dies per considerar-se en situació de parat
de llarga duració. Quedant-se en el mateix ordre del llistat de persones baremades a l’oferta 283329ECOVID ALZIRA ORIENTADOR PROFESSIONAL.

Alzira, a 16 de novembre de 2020.
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