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ANUNCI 
 

Procés de constitució d’una BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ 
DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 

 
En el dia de hui s’ha realitzat la sessió constitutiva i de realització del procés de selecció i 
constitució d’una borsa de treball temporal de Tècnics Superiors en Administració de 
Sistemes Informàtics en Xarxa, amb el següent resultat: 
 
A les 9.00 hores s'ha procedit a realitzar la prova prèvia de coneixements de valencià amb el 
següent resultat: 
 

Cognoms Nom 
Acredita 

Coneixements 
de Valencià  

Prova prèvia d'acreditació de 
coneixements de valencià 

    
SI/NO 

Convocat 

SI/NO 

Presentat 

SI/NO Apte SI/NO 

GRIMALTOS RIBES VICENTE NO SI NO - 

MEDINA CABANELAS 
ARIEL 

ALEJANDRO NO SI SI SI 

 
Per tant, es convoca per a la realització de la prova de la fase d'oposició els següents aspirants: 
 

COGNOMS NOM 

BOLINCHES MONAGO LUIS 
CHORRO RIPOLL MIGUEL ANGEL 
GASCO ESPARZA CLARA 
LOZANO PEREZ FRANCISCO JAVIER 

MEDINA CABANELAS ARIEL ALEJANDRO 
 

A les 10.40 h, el Tribunal ha procedit a cridar als/a les aspirants convocats/ades per a 

la realització de la prova, comprovant que NO es presenten a la fase d'oposició els 

següents aspirants: 
 

COGNOMS NOM 

BOLINCHES MONAGO LUIS 
GASCO ESPARZA CLARA 
LOZANO PEREZ FRANCISCO JAVIER 

 
Tot seguit es passa a la realització de l’exercici. S’assenyala als/a les aspirants que 

l’exercici plantejat pel Tribunal consisteix en dos supòsits pràctics amb una valoració 

de 15 punts cadascun, sent el termini màxim de duració de la prova 2 hores.  
 

A les 12:40 h, finalitzada pels/per les aspirants la prova, el Tribunal acorda:  

 



 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

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

Seu : C\ taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfons 962414142 Fax 96 2414172 
Correu electrònic: info@manra.org   http:\\www.manra.org 

 

Convocar als aspirants que han realitzat la prova per a realitzar la lectura de l’exercici 

per ells realitzat davant el Tribunal i, seguidament en únic acte per a cada aspirant, 

l'entrevista personal prevista en les bases del procés, per al dimarts 23 d'octubre de 
2018, en la Seu de la Mancomunitat  (C/ Taronger 116 d’Alzira), a partir de les 13.00h, 

en l’hora que per a cadascun d’ells s‘indica en la relació ordenada per ordre alfabètic, 

tot començant per la lletra "Ñ", que seguidament figura: 
 
 

Cognoms Nom Hora 

CHORRO RIPOLL MIGUEL ANGEL 13.00 

MEDINA CABANELAS 
ARIEL 

ALEJANDRO 
13.25 

 

 
A les 13.40 hores i finalitzada l'entrevista, el tribunal qualificador ha procedit a puntuar la 

prova de la fase d'oposició als aspirants: 

 

Cognoms Nom Puntuació Fase oposició 

CHORRO RIPOLL MIGUEL ANGEL 25 punts, apte 

MEDINA CABANELAS 
ARIEL 

ALEJANDRO 
18 punts, apte 

 
Seguidament es valora la fase d'entrevista per als aspirants que han superat la fase d'oposició: 
 

Cognoms Nom 
Puntuació Fase 

entrevista 

CHORRO RIPOLL MIGUEL ANGEL 4 punts 

MEDINA CABANELAS 
ARIEL 

ALEJANDRO 
4 punts 

 

 
El Tribunal atenent el punt 10 de la clàusula 7.4 de les bases de la convocatòria, acordà vist el 
resultat de les diferents fases del procés no practicar la Fase de Concurs que, a mes a mes, es 
no obligatòria i no eliminatòria.   
 
A la vista del resultat del procés de selecció, el Tribunal formula proposta de resolució en el 
sentit de constituir una borsa de treball temporal amb els integrants i per l'ordre que 
seguidament s'indica: 
 

Ordre de la borsa Cognoms Nom 

1 CHORRO RIPOLL MIGUEL ANGEL 
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2 MEDINA CABANELAS ARIEL ALEJANDRO 
 

 
 
Els/les aspirants poden formular reclamacions que estimen adients en relació a la valoració de 
la puntuació obtinguda durant els 2 dies hàbils següents a la inserció d’este anunci en el tauler 
d’Edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
El que s’insereix en el tauler d’edictes de la Mancomunitat de la Ribera Alta i en la pàgina web 
del mateix, com a notificació a tots els interessats. 
 
Alzira, 23 d'octubre de 2018. 
El  secretari 
 


