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Ajuntament de l’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre aprovació 
de la llista d’admesos de la convocatòria, per promoció 
interna, d’una plaça d’administratiu d’administració 
general, nomenament del tribunal qualificador i data de 
celebració de les proves.

ANUNCI
Es fa públic que, amb relació a la promoció interna d’una plaça 
d’Administratiu d’Administració General, publicada la convocatòria 
en el BOE núm. 105, de data 15-04-2020, per Decret, de data 23 de 
setembre de 2020, s’acordat: 
Primer .- Declarar aprovada provisionalment la següent llista d’as-
pirants admesos i exclosos a l’esmentada convocatòria, publicar la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, en els taulers d’anuncis 
i en la seu electrònica de l’Ajuntament, concedint-se un termini de 
10 dies 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.
Admesos:
Maria Jose Porta Osca
b) Exclosos: Ningú
Segon.- El Tribunal qualificador tindrà la següent composició:
Presidenta: Lina Bautista Martinez, Tècnic d’Administració General. 
Suplent: Sr. José Bono Crespo, Tècnic Mitjà Medi Ambient.
Secretaria, la de la Corporació, Sra. Vanesa Felip Torrent. Suplent: 
Sra. Mª Carmen Almudever Gil, Administrativa d’Administració 
General.
Com Vocals, els següents funcionaris de carrera, totes i tots del 
Grup C1:
Titulars: Sra. Oreto Guerrero Vallés, Sra. Oreto Sanchis Sanchis, Sr. 
Eduardo A. Orquin Vaya.
Suplents: Sra. Mª Carmen Boix Tormos, Sra. Lourdes Machado 
Alvarez i Sra. Josefa Hervás Añó.
Contra aquests nomenaments podrà promoure’s recusació en els 
termes previstos en l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.
Tercer - El Tribunal es constituirà el dia 29 d’octubre de 2020, a les 
9 hores, en l’Ajuntament de L’Alcúdia al carrer Pintor Vergara, 28, 
convocant al opositor per a la realització dels exercicis el mateix dia, 
a les 10 hores, condicionant aquesta data a que no existeixa abstenció 
i recusació dels membres del tribunal i es compleixa el termini legal 
des de la publicació de l’edicte.
L’Alcúdia, 23 de setembre 2020.—El regidor delegat, Rubén Grau 
Navarro.
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