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RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, del director general 
de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per 
la qual s’aprova la tercera adjudicació de vacants resul-
tants del procés d’adjudicació definitiva de llocs del pro-
cediment de selecció del Programa de contractació de 
personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus 
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resili-
ència (ERTEFE 2022), publicada en el DOGV 9484, de 5 
de desembre, per resolució del director general de LABO-
RA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i se’n dona 
publicitat. [2023/2727]

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2023, del director general 
de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la tercera adjudicación de vacantes 
resultantes del proceso de adjudicación definitiva de pues-
tos del procedimiento de selección del Programa de con-
tratación de personal técnico para la captación y gestión 
de fondos europeos en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia (ERTEFE 2022), publicada en 
el DOGV 9484, de 5 de diciembre, por resolución del direc-
tor general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, y se le da publicidad. [2023/2727]

En el DOGV 9363, de 16 de junio de 2022, se publicó la Reso-
lución de 9 de junio de 2022, del conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convoca para 
el ejercicio 2022 el Programa de contratación de personal técnico para 
la captación y gestión de fondos europeos, en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, y se establecen las bases 
reguladoras, en adelante resolución de convocatoria.

En el artículo 8 del anexo de la resolución de convocatoria se esta-
blece el procedimiento de selección para la cobertura de los puestos de 
trabajo ofertados por las entidades beneficiarias, que seguirá el pro-
cedimiento establecido en las instrucciones que dictará al respecto la 
persona titular de la Dirección General de LABORA, y cuya publica-
ción deberá tener lugar antes del inicio de los procesos de cobertura 
de los puestos de trabajo, en cumplimiento de lo cual, el 25 de julio 
de 2022, se dictó la Instrucción de la dirección general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, relativa al procedimiento 
de selección de personas participantes en el Programa de contratación 
de personal técnico para la captación y gestión de fondos europeos en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El 5 de diciembre de 2022 se publicó en el DOGV la resolución del 
director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Forma-
ción por la que se aprueba y da publicidad a la adjudicación definitiva 
de puestos del procedimiento de selección del Programa de contrata-
ción de personal técnico para la captación y gestión de fondos europeos 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(ERTEFE 2022).

El 5 de diciembre 2022 el director general de LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación dictó la Instrucción sobre el proce-
so de incorporación del personal técnico para la captación y gestión de 
fondos europeos en el marco del Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia (ERTEFE 2022), en adelante Instrucción de 5 de diciembre 
de 2022.

El 5 de enero de 2023 se publicó en el DOGV la Resolución de 3 de 
enero de 2023, del director general de LABORA Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se aprueba la adjudicación de las 
vacantes resultantes del proceso de adjudicación definitiva de puestos 
del procedimiento de selección del Programa de contratación de perso-
nal técnico para la captación y gestión de fondos europeos en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (ERTEFE 2022), 
y se le da publicidad.

El 31 de enero de 2023 se publicó en el DOGV la Resolución de 26 
de enero de 2023, del director general de LABORA Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se aprueba y se da publicidad a la 
segunda adjudicación de las vacantes resultantes del proceso de adjudi-
cación definitiva de puestos del procedimiento de selección del Progra-
ma de contratación de personal técnico para la captación y gestión de 
fondos europeos en el marco del Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia (ERTEFE 2022). En la resolución se emplazaba a las enti-
dades beneficiarias a que formalizaran e iniciaran las contrataciones 
de las personas designadas en la relación anexa, salvo imponderables, 
antes del plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de 
dicha publicación en el DOGV, indicándose que las personas designadas 
que rechazaran ocupar los puestos para los que habían sido designadas 
debían presentar escrito de renuncia ante la entidad beneficiaria antes 
de dicha fecha.

En el DOGV 9363, de 16 de juny de 2022, es va publicar la Resolu-
ció de 9 de juny de 2022, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoca per a l’exercici 
2022 el Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i 
gestió de fons europeus, en el marc del Pla de recuperació, transforma-
ció i resiliència, i s’estableixen les bases reguladores, d’ara endavant 
resolució de convocatòria.

En l’article 8 de l’annex de la resolució de convocatòria s’esta-
bleix el procediment de selecció per a la cobertura dels llocs de treball 
oferits per les entitats beneficiàries, que seguirà el procediment establit 
en les instruccions que dictarà sobre aquest tema la persona titular de 
la Direcció General de LABORA, i la publicació de la qual haurà de 
tindre lloc abans de l’inici dels processos de cobertura dels llocs de 
treball, en compliment de la qual cosa, el 25 de juliol de 2022, es va 
dictar la instrucció de la Direcció General de LABORA Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació relativa al procediment de selecció de persones 
participants en el Programa de contractació de personal tècnic per a la 
captació i gestió de fons europeus en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència.

El 5 de desembre de 2022, es va publicar en el DOGV la resolució 
del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i For-
mació per la qual s’aprova i s’anuncia l’adjudicació definitiva de llocs 
del procediment de selecció del Programa de contractació de personal 
tècnic per a la captació i gestió de fons europeus en el marc del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència (ERTEFE 2022).

El 5 de desembre 2022, el director general de LABORA Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació va dictar la instrucció sobre el procés 
d’incorporació del personal tècnic per a la captació i gestió de fons 
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 
(ERTEFE 2022), d’ara endavant Instrucció de 5 de desembre de 2022.

El 5 de gener de 2023, es va publicar en el DOGV la Resolució de 
3 de gener de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova l’adjudicació de les vacants 
resultants del procés d’adjudicació definitiva de llocs del procediment 
de selecció del Programa de contractació de personal tècnic per a la 
captació i gestió de fons europeus en el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència (ERTEFE 2022), i se li dona publicitat.

El 31 de gener de 2023, es va publicar en el DOGV la Resolució de 
26 de gener de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova i se li dona publicitat a la 
segona adjudicació de les vacants resultants del procés d’adjudicació 
definitiva de llocs del procediment de selecció del Programa de con-
tractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus 
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ERTEFE 
2022). En la resolució s’insta les entitats beneficiàries perquè formalit-
zen i inicien les contractacions de les persones designades en la relació 
annexa, excepte imponderables, abans del termini de deu dies hàbils 
comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació en el DOGV, i s’indi-
ca que les persones designades que van rebutjar ocupar els llocs per als 
quals havien sigut designades havien de presentar un escrit de renúncia 
davant l’entitat beneficiària abans d’aquesta data.



El 21 de febrer de 2023, l’ajuntament de Bétera notifica a LABO-
RA la seua renúncia a ocupar el lloc núm. 162 que va ser adjudicat a 
Amarilis Moldes Ángel per la Resolució de 3 de gener de 2023, del 
director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, 
per la qual s’aprova l’adjudicació de les vacants resultants del procés 
d’adjudicació definitiva de llocs del procediment de selecció del Progra-
ma de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons 
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Una vegada arreplegada la informació sobre les renúncies presen-
tades per les persones designades per a ocupar els llocs de treball, la 
subdirectora general d’Ocupació de LABORA Servei Valencià d’Ocu-
pació i Formació ha certificat les vacants resultants i s’ha procedit a 
assignar-les d’acord amb el que s’estableix en la Instrucció de 5 de 
desembre de 2022.

De conformitat amb el que s’ha exposat, resolc:

Primer
Aprovar la tercera adjudicació de vacants resultants del procés d’ad-

judicació definitiva de llocs del procediment de selecció del Programa 
de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons 
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 
(ERTEFE 2022), publicada en el DOGV 9484, de 5 de desembre, per 
Resolució del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació 
i Formació, segons relació annexa a la present resolució.

Segon
Incloure en el procés d’adjudicació a Amarilis Moldes Ángel.

Tercer
Instar les entitats beneficiàries perquè formalitzen i inicien les con-

tractacions de les persones designades en la relació annexa, excepte 
imponderables, abans del termini de deu dies hàbils a comptar de l’en-
demà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. Les persones designades que rebutgen ocupar 
els llocs per als quals han sigut designades hauran de presentar escrit 
de renúncia davant l’entitat beneficiària abans d’aquesta data. Finalitzat 
el termini dels deu dies hàbils, l’entitat haurà d’informar a LABORA 
(a través de l’adreça de correu fomentoempleo@gva.es) tant de l’ac-
ceptació del lloc com de la renúncia a ocupar-lo per part de la persona 
designada en la present resolució.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, 
a comptar des de l’endemà de la seua publicació, davant el corresponent 
jutjat contenciós administratiu competent, d’acord amb el que s’esta-
bleix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o, potestativament, 
recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d’un mes, 
computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que estableixen 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense 
perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que 
estimen pertinent.

Els recursos de reposició hauran de presentar-se utilitzant el següent 
enllaç (indicant en l’apartat F del formulari «dirigit als serveis centrals 
-direcció general-»):

h t t p s : / / w w w. g v a . e s / e s / i n i c i o / p r o c e d i m i e n t o s ? i d _
proc=18502&version=amp

València, 9 de març de 2023.– El director general de LABORA Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

El 21 de febrero de 2023, el Ayuntamiento de Bétera notifica a 
LABORA su renuncia a ocupar a ocupar el puesto núm. 162 que fue 
adjudicado a Amarilis Moldes Ángel por la Resolución de 3 de enero de 
2023, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la adjudicación de las vacantes 
resultantes del proceso de adjudicación definitiva de puestos del proce-
dimiento de selección del Programa de contratación de personal técnico 
para la captación y gestión de fondos europeos en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia.

Una vez recabada la información sobre las renuncias presentadas 
por las personas designadas para ocupar los puestos de trabajo, la subdi-
rectora general de empleo de LABORA Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación ha certificado las vacantes resultantes y se ha procedido a 
asignar las mismas conforme a lo establecido en la Instrucción de 5 de 
diciembre de 2022.

De conformidad con lo expuesto, resuelvo:

Primero
Aprobar la tercera adjudicación de vacantes resultantes del proceso 

de adjudicación definitiva de puestos del procedimiento de selección 
del Programa de contratación de personal técnico para la captación y 
gestión de fondos europeos en el marco del Plan de recuperación, trans-
formación y resiliencia (ERTEFE 2022), publicada en el DOGV 9484, 
de 5 de diciembre, por resolución del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, según relación anexa a la 
presente resolución.

Segundo
Incluir en el proceso de adjudicación a Amarilis Moldes Ángel.

Tercero
Emplazar a las entidades beneficiarias a que formalicen e inicien las 

contrataciones de las personas designadas en la relación anexa, salvo 
imponderables, antes del plazo de diez días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana. Las personas designadas que recha-
cen ocupar los puestos para los que han sido designadas deberán presen-
tar escrito de renuncia ante la entidad beneficiaria antes de dicha fecha. 
Finalizado el plazo de los diez días hábiles, la entidad deberá informar 
a LABORA (a través de la dirección de correo fomentoempleo@gva.
es) tanto de la aceptación del puesto como de la renuncia a ocuparlo por 
parte de la persona designada en la presente resolución.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el correspon-
diente juzgado de lo contencioso administrativo competente, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o potes-
tativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo 
de un mes, computado en los mismos términos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan presentar 
cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Los recursos de reposición deberán presentarse utilizando el 
siguiente enlace (indicando en el apartado F del formulario «dirigido a 
los servicios centrales -dirección general-»):

h t t p s : / / w w w. g v a . e s / e s / i n i c i o / p r o c e d i m i e n t o s ? i d _
proc=18502&version=amp

València, 9 de marzo de 2023.– El director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación: Enric Nomdedéu i Biosca.



ANNEX / ANEXO 
Tercera adjudicación de vacantes resultantes del proceso selectivo de adjudicación definitiva de puestos del procedimiento de selección del programa ERTEFE 2022

Tercera adjudicació de vacants resultants del procés selectiu d'adjudicació definitiva de llocs del procediment de selecció del programa ERTEFE 2022

ORDRE/  
ORDEN

NOM I COGNOMS / 
NOMBRE Y APELLIDOS NIF PUNT. LLOC/ 

PUESTO

DENOMINACIÓ 
DEL LLOC/ 
DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO

CENTRE / CENTRO LOCALITAT / LOCALIDAD PROVINCIA

394 MOLDES ANGEL, 
AMARILIS ***1395** 12 167

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
BURJASSOT BURJASSOT VALENCIA

510 VILALLONGA LOZANO, 
ANA BELEN ***8676** 10,8 267

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
SAGUNT SAGUNT VALENCIA

520 MENA SAL, JULIAN ***7431** 10,64 254
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
QUART DE POBLET QUART DE POBLET VALENCIA

529 GIMENEZ MACIAS, 
SONIA ***5207** 10,6 183

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
CHESTE CHESTE VALENCIA

531 GOMEZ PASCUAL, 
MARIA DEL MAR ***6005** 10,6 152

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
BENETÚSSER BENETÚSSER VALENCIA

537 SERNA GARCIA, MARIA ***9380** 10,6 265
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
ROCAFORT ROCAFORT VALENCIA

538 ORTA CRUZ, SILVIA ***6487** 10,58 133
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT ALDAIA ALDAIA VALENCIA

542 PASTOR ALAPONT, 
VICTOR VICENTE ***6043** 10,5 272

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
SUECA SUECA VALENCIA

543 ANDRES RODRIGUEZ, 
MARIA TERESA ***0742** 10,5 264

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
RIBA-ROJA DE TÚRIA RIBA-ROJA DE TÚRIA VALENCIA

547 BALAGUER DELGADO, 
IRENE ***9135** 10,5 130

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
ALBORAYA ALBORAYA VALENCIA

549 REIG NACHER, ANNA ***5918** 10,5 268
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
SEDAVÍ SEDAVÍ VALENCIA

560 ANTON MOLLA, BELEN ***7409** 10,5 42
Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
MONFORTE DEL CID MONFORTE DEL CID ALICANTE

561 ROS BENET, ANA 
MARIA ***5994** 10,5 293

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS LA 
COSTERA-CANAL

XÀTIVA VALENCIA

563 PARDO ASIS, ROSA ***8714** 10,5 166
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT 
DE BONREPÓS I 
MIRAMBELL

BONREPÓS I MIRAMBELL VALENCIA

568 HERNANDEZ LOPEZ, 
DANA ***7884** 10,5 197

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
FOIOS FOIOS VALENCIA

572 CARRION DORADO, 
DAVID ***7920** 10,48 95

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
MONCOFA MONCOFA CASTELLÓN

579 ARNAU GOMEZ, 
SABINA ***5932** 10,4 145

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT 
D'ALZIRA ALZIRA VALENCIA

583 CAÑERO PEINADO, 
SONIA ***9801** 10,36 144

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT 
D'ALZIRA ALZIRA VALENCIA

587 MIRA BOATELLA, 
MARIA DEL CARMEN ***7005** 10,3 70

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

M.I. AYUNTAMIENTO 
DE VILLENA VILLENA ALICANTE

589 AMADO JORGE, ELISA ***9377** 10,3 225
Tècnic/a núm. 
1GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
MASSALFASAR MASSALFASAR VALENCIA



592 HERREROS GARCIA, 
JULIA ENCARNACION ***5409** 10,24 290

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNIDAD LA 
SERRANÍA VILLAR DEL ARZOBISPO VALENCIA

595 GIMENEZ LORENTE, 
ANA ***4915** 10,24 204

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
GUADASSUAR GUADASSUAR VALENCIA

600 LOPEZ MARTINEZ, 
IRENE JOSE ***7931** 10,16 299

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
XIRIVELLA XIRIVELLA VALENCIA

601 GIL MARTIN, ALICIA ***0761** 10,14 118
Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE LA 
VALL D'UIXÓ VALL D'UIXÓ CASTELLÓN

604 MIRA CASTELLO, 
SERGIO ***9461** 10 135

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT 
D'ALFAFAR ALFAFAR VALENCIA

607 FONS MALLEA, ANA 
MARIA ***5736** 10 227

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
MASSAMAGRELL MASSAMAGRELL VALENCIA

608 CUÑAT MARTIN, 
SANDRA ***3516** 10 28

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUTAMIENTO DE 
FINESTRAT FINESTRAT ALICANTE

616 CARRASQUER 
SABATER, MARIA ***8854** 10 87

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
BENICARLÓ BENICARLÓ CASTELLÓN

620 DOLZ ENGUIX, EMILIO ***6433** 10 212
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE LA 
POBLA DEL DUC LA POBLA DLE DUC VALENCIA

627 BARBER CASTELLA, 
FREDERIC ***0842** 10 229

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
MIRAMAR MIRAMAR VALENCIA

628 TALENS ORTI, ELENA ***7591** 10 270
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE SILLA SILLA VALENCIA

642 MERENCIANO 
CAMARA, LUCIA ANA ***9881** 10 29

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
FINESTRAT FINESTRAT ALICANTE

644 FRASQUET AGUADO, 
JUAN JOSE ***9103** 10 165

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
BOCAIRENT BOCAIRENT VALENCIA

645 GARCIA MOLINA, 
LOURDES ***9341** 10 149

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
AYORA AYORA VALENCIA

646 ALMELA MARZA, 
MARINA ***2184** 10 86

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNITAT ALT 
AMESTRAT BENASSAL CASTELLÓN

647 FUSTER FABRA, LARA ***5965** 10 241
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS DE LA VALL 
D'ALBAIDA

ONTINYENT VALENCIA

648 RAMON LLOPIS, ANNA ***4920** 10 250
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE PILES PILES VALENCIA

649
BADENES 
CONSTANTINO, 
NESTOR

***4613** 10 275
Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
TAVERNES DE LA 
VALLDIGNA

TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALENCIA

650
ALANDETE 
MONTANER, ROSA 
MARIA

***8919** 10 47
Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNITAT 
CIRCUIT CULTURAL 
COMARCAL DE LA 
MARINA ALTA

ONDARA ALICANTE

651 PEREZ LLACER, 
CARMEN ***7141** 10 25

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE EL 
VERGER EL VERGER ALICANTE

654 BLAZQUEZ RAMIREZ, 
GEMMA MARIA ***2687** 10 12

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
BENIJÓFAR BENIJÓFAR ALICANTE

655 SORIANO MOMPO, 
MARIA PILAR ***3253** 10 242

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS DE LA VALL 
D'ALBAIDA

ONTINYENT VALENCIA



657 FERRER SAEZ, MARIA 
DEL MAR ***8625** 10 49

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT 
D'ONDARA ONDARA ALICANTE

659 MELCHOR AVINENT, 
MARTA ***0147** 10 30

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
FORMENTERA DEL 
SEGURA

FORMENTERA DEL SEGURA ALICANTE

660 BAQUERO PEDRO, INES ***0182** 10 88
Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
BENICARLÓ BENICARLÓ CASTELLÓN

662 PIQUERAS SORRIBES, 
MAR ***9383** 10 79

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNIDAD 
L'ALCALATEN - ALTO 
MIJARES

MUNICIPIOS DE LA 
MANCOMUNITAT CASTELLÓN

664 BENAVENTE 
TORRELLA, EVA ***9290** 10 281

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNIDAD DEL 
INTERIOR TIERRA DEL 
VINO

UTIEL VALENCIA

666 MARCH MESEGUER, 
MONICA ***7679** 10 72

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

M.I. AJUNTAMENT DE 
XÀBIA XÀBIA ALICANTE

680 LOPEZ GUARDIOLA, 
SONIA MARIA ***3780** 10 62

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
SAN ISIDRO SAN ISIDRO ALICANTE

681 INAT ORTEL, ALBA ***8870** 10 35
Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AYUNTAMIENTO DE 
GUARDAMAR DEL 
SEGURA

GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE

683 SELFA MARTINEZ, 
ALBERT ***6033** 10 124

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
VINARÒS VINARÒS CASTELLÓN

685 CANTOS GIRON, 
ALVARO ***2854** 10 55

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
PEDREGUER PEDREGUER ALICANTE

689 PALOMAR ROS, 
PATRICIA ***0173** 10 61

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE 
RAFAL

RAFAL ALICANTE

694 ALBERT TALAYA, 
FRANCESC XAVIER ***9874** 10 75

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNITAT BAJO 
SEGURA RAFAL ALICANTE

698 ALONSO BENEYTO, 
MARIA INMACULADA ***4405** 10 90

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

AJUNTAMENT DE 
CÀLIG CÀLIG CASTELLÓN

700 SOLVES MARTINEZ, 
JOEL ***3555** 10 114

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNITAT BAIX 
MAESTRAT

TRAIGUERA Y 
DEMÁS MUNICIPIOS 
MANCOMUNADOS: CÀLIG, 
ROSSELL, CANET LO ROIG, LA 
JANA Y SAN RAFAEL DEL RÍO

CASTELLÓN

708 BELLVER RODRIGUEZ, 
CARLES ***5876** 10 115

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNITAT BAIX 
MAESTRAT

TRAIGUERA Y 
DEMÁS MUNICIPIOS 
MANCOMUNADOS: CÀLIG, 
ROSSELL, CANET LO ROIG, LA 
JANA Y SAN RAFAEL DEL RÍO

CASTELLÓN

713 OLIVARES BUITRAGO, 
ANA ***0347** 10 176

Tècnic/a núm. 1 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS RINCÓN 
DE ADEMUZ

CASAS ALTAS VALENCIA

718 BLAT MARTINEZ, 
ANTONIO ***8698** 10 177

Tècnic/a núm. 2 
GESTIÓ FONS 
EUROPEUS

MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS RINCÓN 
DE ADEMUZ

CASAS ALTAS VALENCIA
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