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ANUNCI 
 

Procés de constitució d’una BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS JURÍDICS 
 

En el dia de hui s’ha realitzat la tercera sessió del procés de selecció i constitució d’una borsa de treball 
temporal de Tècnics Jurídics, amb el següent resultat: 
 
 
Fase d'oposició 
 
A les 11.00 h s’ha cridat als aspirants que no realitzaren la prova en la sessió de 13 d'abril, 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. 
 
Finalitzada la realització i avaluació de la prova de la fase d'oposició, es publiquen les puntuacions 
atorgades pel tribunal qualificador: 
 

 Cognoms Nom  Puntuació fase oposició 

PELECHANO BARBERÁ ANA BELEN 10,5 

PLANELLS PÉREZ MARIA 11,25 

ARANDA MASCARELL JOANA 15 

ARROYO DE LA ROSA PAZ 16 

BLASCO GALIANO FRANCISCO 10,5 

CALABUIG BERNÁCER ALICIA MARIA 11,5 

CALVILLO RIVAS  SONIA no presentada a la lectura 

CLIMENT FERRER ANDREA 7,5 

ESCRIVÁ PLANELLS EDUARD 15,5 

GARCIA ALCANTARILLA MARIA ANDREA 19,75 

GARCIA CANO ANTONIA 9,5 

HERVÁS GONZÁLEZ AIDA no presentada a la lectura 

JUAN HERRANZ MARIA SONIA no presentada a la lectura 

JURADO CEPAS EVA MARIA 9,5 

LOZANO GINER EUGENIO JESÚS 8,5 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ MARIA DEL CARMEN 8,5 

MAS HERNÁNDEZ MARIA JULIA 11 

 
Superen la fase d'oposició els aspirants que han obtingut un mínim de 15 punts. 
 
Seguidament es valora la fase d'entrevista per als aspirants que han superat la fase d'oposició: 
 

Cognoms Nom Puntuació fase d' entrevista  

ARANDA MASCARELL JOANA 4 

ARROYO DE LA ROSA PAZ 4,5 

ESCRIVÁ PLANELLS EDUARD 3,5 

GARCIA ALCANTARILLA MARIA ANDREA 6 
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La qual cosa es publica per coneixement dels interessats i, si escau, per a presentar al·legacions fins les 
14 hores del proper divendres 20 d'abril de 2018, donant vista als exercicis  des de les 12 fins a les 14 
hores dels dies 19 i 20 d'abril.  
 
Es requereix als aspirants que han superat la fase d'oposició perquè aporten la documentació 
acreditativa dels mèrits que pretenen al·legar per a la fase de concurs fins les 15:00 hores del proper 
dilluns dia 23 d'abril de 2018. Els documents hauran de ser originals o compulsats amb l’original. En cas 
contrari els documents aportats no seran considerats. No s’admetran altres mèrits aportats amb 
posterioritat a la finalització del termini concedit. 
 
 
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, 18 d'abril de 2018  
El secretari del Tribunal 


