
 

 

 
 
 
CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 
PER OCUPAR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR DRET, PEL TORN LLIURE, 
SISTEMA CONCURS OPOSICIÓ (OPO 2019-4) 
 
 

Anunci resultats prova pràctica de la fase d’oposició i puntuació total de la fase 
d’oposició  

 
 
El Tribunal Qualificador reunit el dia 9 de juny de 2021, ha acordat atorgar les puntuacions 
següents corresponents a la fase 7.2 lletra b) de la convocatòria de referència: 
 
 

Aspirant DNI 
Puntuació prova 

pràctica 

CUADRADO TERUEL, CARME ***3790** 9 

DURÁN GÓMEZ, JAUME ***4269** 15 

FERRERA I FONT, ANNA ***9162** 14 

GONZÁLEZ MILLANES, MONTSERRAT ***5216** 17,50 

LOMERO GARCÍA, ANA ***6032** 10 

TORRAS GALÁN, MARTA ***6528** 18 

 
Atesos els resultats exposats i de conformitat amb el estableix l’apartat 7.2 lletra b) de 
les bases reguladores del procés selectiu, els aspirants que no han obtingut una 
PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 10 PUNTS, resten eliminats de la convocatòria. 
 
El tribunal acorda que no és necessari realitzar l’entrevista que es contempla a l’apartat 
7.2 lletra c) de les bases reguladores del procés selectiu, per la qual cosa la puntuació 
total de la fase d’oposició és la següent: 
 
 

Aspirant DNI 

 
Puntuació 

proves 
teòriques 

 
Puntuació 

prova 
pràctica 

 
Puntuació 
total fase 
oposició 

DURÁN GÓMEZ, JAUME ***4269** 12,25 15 27,25 

FERRERA I FONT, ANNA ***9162** 12,16 14 26,16 

GONZÁLEZ MILLANES, 
MONTSERRAT 

***5216** 12,83 17,50 30,33 

LOMERO GARCÍA, ANA ***6032** 13,25 10 23,25 

TORRAS GALÁN, MARTA ***6528** 14,83 18 32,83 

 
 
Requeriment presentació mèrits 
 
De conformitat amb l’apartat 7.3 de les bases reguladores del procés selectiu es requereix 
als aspirants que han superat la fase d’oposició a la presentació de la documentació 
acreditativa dels seus mèrits fins al dia 23 de juny de 2021. 
 
 
 



 
 
 
La documentació s’haurà de presentar mitjançant sol·licitud adreçada al Registre General de 
l’Ajuntament; la presentació es podrà ser electrònic a través de la Seu Electrònica, 
presencialment a través del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) al edifici El Mirador, plaça 
d’EL Mirador, s/núm. , o bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions publiques. 
 
 
 
El President del Tribunal,     El Secretari del Tribunal, 
 
 
 
 
 
 
Antonio Cárceles Jurado     Pablo Maldonado Arauz  
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