En compliment del que disposa la Base cinquena, Llista d’admeses/excloses, de la
convocatòria per a la creació d’una borsa de treball D’AGENT D’IGUALTAT, de caràcter
temporal, per a realitzar les funcions d’assessorament especialitzat a dones i promoció
d’igualtat en les polítiques públiques, vinculada a l’execució de la subvenció nominativa
“Xarxa Valenciana d’Igualtat” de la Direcció General del Institut Valencià de les Dones i
per la Igualtat de Gènere, subvencionada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques

sol∙licituds, i en ús de les meves atribucions.
RESOLC
PRIMER.‐ Aprovar la llista provisional d’admeses i excloses al citat procés selectiu, que
és el següent:
ADMESES:
‐ Eva Vidal Escrivà

DNI 53631989Z

‐ Neva Simon Martinez

DNI 77719289N

‐ Tania Carrió Ávalos

DNI 53626612L

‐ Aina González Naya

DNI 74011213L

EXCLOSES:

MOTIU

‐ Patricia Malonda Boix

No presenta compulsat Curs Especialitzat
Agent d’Igualtat

‐ Maria Teresa Martínez Luis

No presenta compulsada la documentació
requerida en base quarta.
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interina/i, de data 11 de gener de 2019 i transcorregut el termini de presentació de

Número : 2019-0018 Data : 18/02/2019

Inclusives de la Generalitat Valenciana, per al nomenament com a funcionaria/i

DECRETO

JUAN IGNACIO CERVERA ARBONA ( 1 de 1 )
PRESIDENT
Data Signatura : 18/02/2019
HASH: b4d32d87a5ed05ef8088ab9fcaf7c7cb

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

SEGON.‐ Publicar el contingut de la present resolució en el Tauler d'Anuncis de la seu
electrònica https://massma.sedelectronica.es i en pàgina web de la Mancomunitat de
Serveis Socials de la Marina Alta www.massma.org, concedint el termini de 2 dies hàbils,
des de la publicació, per a presentacions de reclamacions i/o rectificació de deficiències

electrònica https://massma.sedelectronica.es i en pàgina web de la Mancomunitat de

En Orba, a la data que figura al marge.

EL PRESIDENT
Joan Ignasi Cervera Arbona

DECRETO

Serveis Socials de la Marina Alta www.massma.org
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definitiva d’admeses i excloses i es publicarà la resolució en el Tauler d'Anuncis de la seu

Número : 2019-0018 Data : 18/02/2019

esmenables. Una vegada finalitzat el termini de presentació, s’aprovarà la llista

