
 

 
 

 
ANUNCI DEL CONSORCI DE LA RIBERA 

Procés de selecció de borsa de treball temporal Promotors/es  d’Ocupació Territorial 
correcció de la primera prova de la fase d’oposició 

 
En relació a la fase d’oposició, celebrada el dia 28 de febrer de 2020, el Tribunal acorda: 
 
1r. Es procedeix a realitzar la prova de valencià al únic aspirant que no ha acreditat el nivell de valencià 
fixat a les bases de la convocatòria. 
L’aspirant ha resultat APTE per a continuar en el procés selectiu. 
 
2n: Pel Tribunal es procedeix a preparar la prova de la fase d’oposició que consistirà en una prova escrita 
tipus test, de 30 preguntes amb 4 respostes alternatives. 
 
Es determina pel Tribunal que la prova tindrà una duració de 45 minuts. 
 
3r: A les 11.30 hores es crida als/ a les aspirants convocades a la prova, amb el següent resultat: 
 

COGNOMS  DNI   PRESENTAT/DA  

AI *****613 SI 

AC *****057 SI 

BC *****500 SI 

CC *****488 SI 

CM *****209 SI 

EA *****253 SI 

FA *****405 SI 

FC *****590 SI 

JR *****271 SI 

MB *****887 SI 

MR *****060 NO PRESENTADA 

MM *****609 SI 



TA *****727 SI 

 
 
4t: Lliurat l’exercici plantejat als aspirants, el tribunal posa de manifest que la pregunta número 18 queda 
anul·lada per una errada. 
 
Es procedeix a la correcció de l’exercici amb els resultats següents: 
 

CODI RESULTAT  

RLC-743435 9,31 

MHZ-234911 9,82 

ULS-166118 11,37 

AJV-743324 8,79 

TUR-743102 9,82 

AJV-234578 11,37 

TVR-166229 9,82 

MHZ-165896 9,71 

PUS-166007 7,76 

KWD-743213 9,31 

GYO-234800 12,41 

RLC-234689 8,79 

 
5n: Requerir als/a les aspirants que hagen superat amb èxit la Fase d’Oposició,  perquè en el termini màxim 
de tres dies hàbils, aporten la documentació acreditativa de comptar amb la titulació requerida i dels 
mèrits que pretenen al·legar per a la fase de concurs. NO s’admetran altres mèrits aportats amb 
posterioritat a la finalització del termini. El termini finalitzarà el proper 4 de març de 2020 a les 14 hores. 
 
En tot cas, durant dit termini podran realitzar-se al·legacions per a la revisió de la nota de l’examen. 
 
6e: El tribunal cita als/a les aspirants per a la realització de l’entrevista personal el dilluns dia 9 de març de 
2020 a les 12h, en el següent ordre: 
 
 



 

 
 

CODI HORA  

RLC-743435 12:00 h 

MHZ-234911 12:10 h 

ULS-166118 12:20 h 

AJV-743324 12:30 h 

TUR-743102 12:40 h 

AJV-234578 12: 50 h 

TVR-166229 13:00 h 

MHZ-165896 13:10 h 

PUS-166007 13:20 h 

KWD-743213 13:30 h 

GYO-234800 13:40 h 

RLC-234689 13:50 h 

 
 
El mateix dia 9 de març, abans de l’entrevista, el tribunal procedirà a l’apertura dels codis identificatius en 
acte públic. 
 
Es trasllada esta resolució als/a les interessats/interessades mitjançant la inserció d’anunci en el tauler 
d’Edictes i en la pàgina web del Consorci de la Ribera.  
 
Alzira, a la data de la signatura electrónica.  
El President del Tribunal 
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