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BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS DEL CONSORCI DE LA RIBERA 

 

ANUNCI 
 

RESOLUCIÓ DE RECURSOS D’ALÇADA CONTRA PREGUNTES DE L’EXERCICI 

 
 

Mitjançant resolució de la Presidència del Consorci de data 20 d’abril de 2017, s’ha resolt respecte dels recursos 

d’alçada presentats contra les preguntes de l’exercici de la prova pràctica del procés de selecció i constitució de 

la borsa de treball temporal d’auxiliars administratius. Seguidament es transcriu la resolució adoptada: 

 
 

«DECRET DE LA PRESIDÈNCIA 
 
Oscar Navarro Torres president del Consorci de la Ribera, en exercici de les facultats i les 
obligacions que la legalitat em confereix en eixa condició, i atenent les següents 
consideracions: 
 
I. Este Consorci està tramitant el procediment de selecció i constitució d’una borsa de treball 
temporal d’auxiliars administratius. En el procés s’han rebut diferents escrits que considerar 
recursos d’alçada contra la contestació del Tribunal a algunes de les reclamacions 
presentades pels aspirants a les preguntes de la prova pràctica del procés selectiu. 
 
II. El Tribunal ha manifestat el seu parer al respecte dels fonaments dels diferents recursos 
presentats. 
 
III. Al respecte de les qüestions al·legades als recursos d’alçada plantejats, cal considerar: 
3.1.  
 
- Estimar parcialment el  recurs presentat per Beatriz Cobo López contra la puntuació 
atorgada pel Tribunal a l’exercici per ella realitzat. S’ha comprovat que hi ha errades en la 
puntuació atorgada a l’aspirant, en concret en la valoració de les preguntes 2 i 8 de l’exercici 
que cal admetre. 
La resta de qüestions plantejades per l’aspirant s’han de desestimar ja que la  qualificació 
atorgada pel tribunal es considera  correcta.  Per tant, procedeix reconèixer a l’aspirant una 
puntuació de 4,65 per a l’exercici. 
 
- Estimar parcialment el  recurs presentat per Maria Carmen Rios Simò, ja que la contestació 
a les preguntes 5.1 i 5.2 i a la pregunta 6.1 i 6.2 es considera pel Tribunal com a correcta.  
Respecte a les demès al.legacions es desestimen ja que el tribunal considera que qualificació 
atorgada es correcta atenent a les bases reguladores i les dades de l’exercici. Per tant, 
procedeix reconèixer a l’aspirant una puntuació de   5,22 punts per a l’exercici. 
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- Desestimar el recurs presentat per Ana Maria Piqueres Pastor, ja que la puntuació 
correcta es la assignada, atès que en la pregunta 8 la qualificació atorgada pel tribunal es 
0,1 en compte de l’estimada per l’aspirant. 
- Desestimar el recurs d’alçada presentat per Celia Escolà Jiménez, ja que no procedeix 
anul·lar la pregunta al·legada per l’aspirant, sinó assignar a aquesta la puntuació que correspon a 
la pregunta contestada correctament.  

 
IV. Correspon resoldre a la Presidència. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer. Resoldre els diferents recursos d’alçada presentats contra la contestació del Tribunal 
a les reclamacions presentades pels aspirants a les preguntes de l’exercici de la prova 
pràctica del procés de selecció i constitució d’una borsa de treball temporal d’auxiliars 
administratius, en el sentit de: 
 
1r. ESTIMAR PARCIALMENT, pels fonaments exposats en les consideracions, el recurs 
d’alçada presentat per l’aspirant Beatriz Cobo López, tot assignant-li una puntuació de 4,65, 
amb la qual queda qualificada com a NO APTA. 
ESTIMAR PARCIALMENT el  recurs presentat per Mari Carmen Rios Simò, pels fonaments 
exposats en les consideracions tot assignant-li una puntuació de 5,22  amb la qual queda 
qualificada com APTE. 
 
2n. DESESTIMAR, pels fonaments exposats en les consideracions, la resta de recursos 
d’alçada presentats per Ana Maria Piqueres Pastor i Celia Escolà Jiménez, amb la qual queden 
qualificades com a NO APTES 
 
Segon. Traslladar esta resolució a tots els interessats, mitjançant la seua inserció en el tauler 
d’Edictes i en la pàgina Web del Consorci.» 

 
El que s’insereix en el tauler d’Edictes i en la pàgina web del Consorci com a notificació a tots els interessats. 

Este acte és un acte definitiu, cap la interposició de recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, 

davant els tribunals de justícia de la ciutat de València. 

 

Alzira, 20 d’abril de 2017. 

El secretari del Consorci 

 


