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Ajuntament de l’Alcúdia
Edicte de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre aprovació del llistat provisional d’admesos a la convocatòria per a la provisió en propietat 
d’una plaça de conserge d’edificis municipals.

EDICTE
Vist les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 67, de data 12/04/2021, extracte en el DOGV núm. 9068 de 
data 23/04/2021 i al BOE núm. 96, de 22/04/2021, per la provisió en propietat d'una plaça de conserge per a edificis municipals pel torn de 
persones amb diversitat funcional.
Donat que en data 20/05/2021 va finalitzar el termini de presentació d'instàncies per participar en la convocatòria, es faculta a l'Alcaldia per 
dictar Resolució, declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos al procediment selectiu.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, els articles 21.1-g) i 102.1 de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local LRBRL.
Resolc: 
Primer. Aprovar la següent llista provisional d'aspirants admesos:
Segon. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos indicant als qui hagen pogut resultar exclosos que disposen d'un termini de 10 dies 
hàbils per a esmenar els defectes i presentar reclamacions, mitjançant escrit dirigit a aquesta Alcaldia, que podrà presentar-se en qualsevol 
dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(LPACAP). 
Tercer. Publicar la llista provisional d'admesos en el BOP, així com al tauler d'anuncis i en la web d'aquest ajuntament i, en el cas, que no es 
presenten reclamacions, les llistes provisionals s'entendran elevades automàticament a definitives.
Quart. Aprovar la composició del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves:

Quint. Fixar la data de realització del primer exercici el dia 14 de setembre de 2021. Designar la constitució del Tribunal a les 9 hores i citar 
als aspirants a les 9.30 h al Centre Enric Valor. El lloc on celebrar l'examen pot variar en funció de la disponibilitat del local, per la qual cosa, 
en cas de canvi del mateix, s'anunciarà en la web amb un mínim de 24 hores d'antelació. 
L’Alcúdia, 8 de juliol de 2021.—El regidor delegat, Rubén Grau Navarro.
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QUINT.  Fixar la data de realització del primer exercici el dia 14 DE SETEMBRE de 2021. Designar 

la constitució del Tribunal a les 9 hores i citar als aspirants a les 9.30 h al Centre Enric Valor. El  lloc 

on celebrar l'examen pot variar en funció de la disponibilitat del local, per la qual cosa, en cas de 

canvi del mateix, s'anunciarà en la web amb un mínim de 24 hores d'antelació.  
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M EM BRE IDENTITAT

PRESIDENT Sra. Gema Virtudes Pina Alegre, arquitècta tècnica  de l'ajuntament de l'Alcúdia

SUPLENT Sr. Alfredo Borras Llopis, intendent cap de la Policia Local de l'Alcúdia

VOCAL 1 Sr. Andreu Boix Mecinas,  tècnic joventut  de  l'ajuntament de l'Alcúdia

SUPLENT Sr. Enrique Jose Sancho Sancho, deliniant de l'ajuntament de l'Alcúdia

VOCAL 2 Sr. Josep Albi Rosell Colomer, psicòleg de l'ajuntament de l'Alcúdia

SUPLENT Sr. Antoni Dauder Zornoza, psicòleg de l'ajuntament de l'Alcúdia

VOCAL 3 Sra  Adelina Bautista Martinez, TAG de l'ajuntament de l'Alcúdia

SUPLENT Sr. Eduard A. Orquin Vaya, administratiu  de l'ajuntament de l'Alcúdia

SECRETARI Sr. Sebastià Crespo Pons, Secretari de l'ajuntament de l'Alcúdia

SUPLENT Sra. Mª Oreto Sanchis Sanchis, administrativa de l'ajuntament de l'Alcúdia
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