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MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 
CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

 
ANUNCI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  

 
 
RESULTAT DE LES FASES D’ENTREVISTA I CONCURS I PROPOSTA DEL TRIBUNAL D’ ORDRE DE LA BORSA 
DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNICS/QUES JURÍDICS/QUES DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.  
 

Reunit el Tribunal ha procedit a tancar el procés d’atenció i contestació de les al·legacions a la prova de 
pràctica. Seguidament es procedeix a realitzar i valorar l’entrevista prevista en la Fase d’Entrevista, a la 
valoració dels mèrits al·legats pels/per les aspirants per a la Fase de Concurs, i a la formulació de Proposta 
de resolució del procés de selecció, amb el següent resultat: 
 
1. Resolució de les al·legacions presentades per l’aspirant  BR, amb DNI *****008,  a la puntuació 
establerta pel Tribunal per als dos exercicis pràctics de la segona prova de la fase d’oposició del procés de 
selecció 
 
El Tribunal, de conformitat a les bases, planteja un exercici amb dos supòsits i, sent que les bases atorguen 

a este l’exercici una puntuació de 0 a 20, es desprèn que cada supòsit s’havia de puntuar de 0 a 1. En 

compliment de les bases, un aspirant havia d’obtenir una puntuació mínima de 10 punts, entre els dos 

supòsits, per a superar l’exercici. Qualsevol altra forma d’actuar hagués suposat modificar els termes i les 

condicions resultants de les bases reguladores del procés, a les quals està subjecte este Tribunal. 

L’aspirant planteja en la seua al·legació que el segon supòsit (en el qual ell ha obtingut una major puntuació) 

hauria d’haver tingut una major puntuació que el primer. Al respecte: 

1.       Eixa actuació hagués sigut contrària a les bases. 

2.       En absolut es pot pretendre que el segon supòsit inguera una major substància/pes específic 

que el primer: 

-          El primer supòsit requeria la redacció d’un informe complet, sobre una qüestió jurídica 

específica concreta i controvertida,  a estudiar i  fonamentar jurídicament de forma convenient 

i propia d’un informe jurídic. 

-          El segon supòsit requeria conèixer i transcirure la redacció’una notificació (capaçalera i 

peuera del document), un document molt estandaritzat i contestar dues qüestions puntuals 

concretes i determinades i no controvertides jurídicament. 

Amb la qual cosa, el Tribunal acorda desestimar l’al·legació plantejada per l’aspirant. 

 
2. Fase d’entrevista (no eliminatòria): 
 

COGNOMS DNI  RESULTAT (màxim 6 punts) 

IB *****407 1,5 

MC *****742 3,5 

NLL *****175 2 

RV *****388 4 

BS *****371 3,5 

 
 

https://manra.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KJAACMNPN3U9UJ2RY7XQ
https://manra.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=841119&csv=KJAACMNPN3U9UJ2RY7XQ
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3. Fase de concurs (valoració dels mèrits al·legats): 
 

 
 

COGNOMS 
DNI  

MÈRITS 
ACADÈMICS             

(màx. 1 
punt) 

FORMACIÓ                                                                              
(màx. 1 
punts) 

ALTRES 
IDIOMES    

(màx. 1,50 
punts) 

VALENCIÀ            
(màx. 0,5 

punt) 

EXPERIÈNCI
A LABORAL                                          

(màx. 4 
punts) 

TOTAL  

BS *****371 --- 1 --- --- 1 2 

IB *****407 --- 0,40 --- --- 0,60 1 

MC *****742 0,50 1 0,85 0,5 --- 2,85 

NLL *****175 --- 0,10 --- --- 1,05 1,15 

RV *****388 0,5 0,85 0,70 0,5 --- 2,55 

 
 4. Proposta de resolució: Constitució de borsa de treball temporal amb els/les següents aspirants i per 
l'ordre que seguidament s'indica, resultant de la suma de les puntuacions obtingudes al llarg del procés de 
selecció: 
 

Ordre Cognoms DNI  Fase Oposició 
Fase 

Entrevista 
Fase Concurs TOTAL 

1r MC *****742 19,7 3,5 2,85 26,05 

2n BS *****371 19,4 3,5 2 24,9 

3r RV *****388 16,6 4 2,55 23,15 

4t IF *****407 17,6 1,5 1 20,1 

5é NLL *****981 16 2 1,15 19,15 

 
La qual cosa es publica per coneixement dels/de les interessats/des, els/les quals podran examinar 
l’expedient i/o formular les al·legacions que estimen oportunes, durant un termini de cinc dies hàbils 
següents a la inserció d’ este anunci en el tauler d’Edictes i la pàgina web de la Mancomunitat. 
 
Alzira, a la data de la signatura electrònica 

 
El President del Tribunal  

https://manra.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KJAACMNPN3U9UJ2RY7XQ
https://manra.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=841119&csv=KJAACMNPN3U9UJ2RY7XQ
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