
Hèctor Ramos Portolés com a secretari de la Comissió de Valoració creada a l’efecte de 

seleccionar a les persones beneficiàries del Pla d’Ocupació CERTIFICA que amb data de 19 de 

juny de 2018 es va baremar la documentació presentada per les persones preseleccionades pel 

SERVEF de  conformitat  amb els  criteris  de selecció  de  persones  treballadores  establerts  en 

l’Annex V de les bases publicades al BOP  núm. 24 de 24 de febrer de 2018 amb el resultat 

següent:

1. Baremació de les persones preseleccionades:

REG
ANY

NAIX

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL

IRPF NO PREST. FAMILIAR DIV. FUN. DONA ATUR RISC ADEQ.

2732 1973 30 10 0 0 3 0 5 0 48
2737 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2730 1966 30 10 0 3 0 0 5 0 48
2780 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2903 0 0 0 5 0 0 0 0 5

2. Persones no baremades:

3. Observacions i incidències en el procés:

Serà contractada la persona amb número de registre 2.730 per tindre major edat. Segons 

la base 10 de les bases publicades en el BOP núm. 24 de 24 de febrer de 2018 i una vegada  

aplicats els criteris de selecció de les persones treballadores de l’Annex V s’ha elegit a la persona 

de major edat  d’acord  al  Protocol  General  de Col·laboració  entre la  Generalitat,  a  través del 

SERVEF,  i  les  Diputacions  Provincials  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la  coordinació 

d’actuacions en matèria de foment de l’ocupació dirigides a persones vulnerables i que entre els 

destinataris estan preferentment les persones en situació d’atur de llarga i molt llarga duració, 

persones amb diversitat funcional, joves, dones, majors de 45 anys, persones en situació o risc 

d’exclusió socials i la instrucció 3/2017 del Director General del SERVEF relativa al procediment 

de selecció de persones participants en el programa d’iniciativa social en col·laboració amb les 

corporacions  locals  de  la  Comunitat  Valenciana  en  la  que  en  cas  de  persistir  l’empat  se 

seleccionarà a la persona de major edat.

I perquè conste, als efectes de l’expedient de la seua raó, emet el present certificat.

Borriol, (data al marge)

Document firmat electrònicament

Pl. de La Font, 17, Borriol. 12190 (Castelló)

 Tel. 964 321 461 / Fax: 964 321 401

www.borriol.es / alcaldia@borriol.es

mailto:alcaldia@borriol.es

	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Borriol
	2018-06-20T18:07:51+0200
	Borriol
	HECTOR RAMOS PORTOLES - DNI 19007522T
	ho accepto




