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ANUNCI 

ASSUMPTE: Aprovació llista provisional admesos, nomenament Tribunal Qualificador, i determinació 
data d’examen de la  convocatòria de funcionari interí plaça arquitecte tècnic. 
 
 De conformitat amb allò establert en la base 5 de les bases aprobades per resolució d’alcaldia 
de data 11 de juliol de 2014, per a cobrir de manera interina, de conformitat amb el que disposa 
l'article 10.1.a) de la llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per mitjà d’oposició, un lloc 
d'Arquitecte Tècnic, Subgrup A2 de l'Escala d'Administració Especial; Subescala Tècnica; Classe Tècnic 
de Grau Mitjà, fins que es cobrisca en propietat o s'amortitze la plaça, amb una dedicació de 2/5 de 
jornada,   resolc: 

 
 PRIMER.- Declarar aprovada provisionalment la següent llista d’aspirants admesos i exclosos a 
l’esmentada convocatòria, publicar la mateixa en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina 
web, concedint-se un termini de 2 dies hàbils des de  l’última  publicació per a fer qualsevol 
reclamació. En el cas de que no es presente cap reclamació a la llista provisional s’entendrà que 
esdevé automàticament definitiva, sense necessitat de tornar-la a publicar novament. 
 
a) Admesos:  

NOM 1COGNOM 2COGNOM 

ENRIQUE ARNANDIS AMAT 

LIA FERRANDO ESTEVE 

Mª JOSE FERRI PALOP 

ANA TANNUS CEBRIAN 

VICENTE E. VAZQUEZ SORIANO 
 
b) Exclosos:       Cap. 
 
SEGON.-  El  Tribunal qualificador tindrà la següent composició: 
  
PRESIDENT/A: Sra. Lina Bautista Martínez, Tècnic Superior. Suplent: Sr. Josep Bono Crespo, Tècnic 
Mitjà, ambdós funcionaris de carrera de la Corporació .  
 
SECRETARI/A: Sr. Ricard Escrivà Chordà, Secretari Gral. de la Corporació. Suplent: Sra. Mª Oreto 
Sanchis Sanchis, Diplomada Universitària i funcionaria de carrera de la Corporació.  
 
VOCALS: Sr. Antonio Calza Agrada, Arquitecte Superior de la Corporació. Suplent:  José Giner Oliver, 
Aparellador de l’Ajuntament de Carcaixent. 
 
ASSESSORS DEL TRIBUNAL, actuaran amb veu i sense vot:  
 
El Sr. José Giner Oliver, en cas de no actuar com a vocal, actuarà com assessor del primer exercici 
previst en les bases. 
 
Sr. Ximo Martínez Ortiz, Mestre de Capacitació de València, com assessor del segon exercici previst en 
les bases. 
 
TERCER.– El Tribunal es constituirà el dia 18 de setembre de 2014,  convocant als opositors a les 
10:00 hores, en l’edifici Casa del Llaurador de l’Alcúdia sito en Plaça País Valencià, per a la realització 
dels exercicis previst es les bases, salvat les possibles reclamacions que puguen produir-se a la llista 
provisional d’aspirants admesos. 
 

L’Alcúdia, 11 de setembre de 2014. 
L’ALCALDE 

Robert Martínez Correcher 


