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ANUNCI  
  
 
En relació amb el procés selectiu per a la formació d'una borsa d'Arquitectes per a 

posteriors nomenaments com a funcionaris interins, amb la finalitat de cobrir tant 
vacants com a substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals, 
per Resolució d'aquesta Alcaldia de data 25-01-2017, s'ha acordat: 

  
Atès que per aquesta Alcaldia, mitjançant resolució de data 12-12-2016, es va aprovar 

provisionalment la llista d'aspirants admesos i exclosos per a la formació d'una borsa 
d'Arquitectes per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins, amb la finalitat de 
cobrir tant vacants com a substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats 
temporals. 

 
Atès que havent-se publicat l'Edicte en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en la seua 

pàgina web, en data 12-12-2016, no s'han presentat reclamacions. 
 
Atès que la Base 4.3 de les quals regeixen la present convocatòria estableix que si es 

formularen reclamacions, seran resoltes en el mateix acte administratiu que aprove la llista 
definitiva, que es farà pública, així mateix, en la forma indicada per a la llista provisional. En 
la mateixa resolució s'assenyalarà la data, lloc i hora de començament del primer exercici, que 
en tot cas es realitzarà transcorregut un mínim de 10 dies naturals des de la publicació. 

 
Atès que la mateixa Base específica que de no presentar-se reclamacions la llista 

provisional s'entendrà elevada automàticament a definitiva, fent-se constar tal circumstància 
en l'anunci en el qual s'assenyale la data, lloc i hora de començament del primer exercici. 

 
Considerant que la Base 5.3 exigeix que en la mateixa resolució en la qual s'aprove 

definitivament la llista d'aspirants admesos i exclosos, es fixe la composició del tribunal a 
l'efecte de poder promoure, en cas que procedisca, la recusació dels seus membres, i que la 
resolució s'anuncie en el tauler d'anuncis i en la pàgina web d'aquest Ajuntament. 

 
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, els apartats 

g) , h) i s) de l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local -LRBRL-, 

 
  
RESOLC 
 
PRIMER.- Elevar a definitiva la llista d'admesos i exclosos aprovada per Decret de data 12 

de desembre de 2016. 
 
SEGON.- Convocar als/les aspirants admesos/es el pròxim dia 27 de febrer de 2017 a les 

11:00 hores, en el Centre Enric Valor, en carrer Picasso, 16, de l'Alcúdia, per a la celebració 
del primer exercici dels quals componen el procés selectiu. 

 
 TERCER.-  Nomenar al tribunal qualificador del procés selectiu que ens ocupa, que estarà 

compost per: 
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Presidència: 
Dª. Lina Bautista Martínez, Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de l'Alcúdia. 

Suplent: Vanesa Felip Torrent. 
Secretaria: 
Dª. Vanesa Felip Torrent, Secretaria de la Corporació. Suplent: Dª. Olivia Martínez García, 

Secretaria de l'Ajuntament de Benifaió. 
1. Vocal 
Titular: Dª Cristina Martínez Algarra, Arquitecta Municipal de l'Ajuntament d'Alzira. 
Suplent: D. Alfredo Andres Peris, Arquitecte Municipal de l'Ajuntament d'Alzira. 
2. Vocal 
Titular: Dª Maria Bayo Calduch,  Arquitecta Municipal de l'Ajuntament d'Alginet. 
Suplent:  Dª Amparo Moreno Gimeno, Arquitecta Municipal de l'Ajuntament de Carlet. 
3. Vocal 
Titular: Dª. Nuria  Lavara Perona, Arquitecta Municipal de l'Ajuntament de Picassent. 
Suplent: D. Francisco Javier Adam Durà,  Arquitect Municipal de l'Ajuntament  
 
 
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-. 
 
 QUART.- Publicar Edicte amb el contingut de la present Resolució en el tauler d'anuncis 

de l'Ajuntament i en la pàgina web. 
 
 CINQUÈ.- Comunicar la present resolució als compenents del Tribunal Qualificador. 
 
  

L'Alcúdia, 25 de gener de 2017. 
 
  
 

L'ALCALDE 
 
 
 
 

Sgt. Andreu Salom Porta 
 
 


