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EDICTE DE L`AJUNTAMENT DE PICANYA SOBRE EL LLISTAT DEFINITIU
D´ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN
PROPIETAT UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR INFORMÀTIC, PERTANYENT A
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBGRUP A1, MITJANÇANT
CONCURS-OPOSICIÓ I PER PROMOCIÓ INTERNA
L'Alcaldia Presidència, mitjançant Resolució número 2017/11/158, de data 24 de
noviembre de 2017, ha procedit a aprovar la relació definitiva d'admesos i/o exclosos en
el procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça de Tècnic Superior Informàtic,
pertanyent a l’escala d’administració especial, subgrup A1, mitjançant concurs-oposició
i per promoció interna, i que literalment diu així:
“Atés que per Resolució d'Alcaldia es van aprovar les bases que han de regir el procés
selectiu per a cobrir en propietat una plaça de Tècnic Superior Informàtic, pertanyent a
l’escala d’administració especial, subgrup A1, mitjançant concurs-oposició i per
promoció interna, les quals van ser publicades íntegrament a la pàgina web municipal,
en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, en el Bulletí Oficial de la Provincia i en extracte
en el Bulletí Oficial de l’Estat.
Havent donat compte que una vegada expirat el termini de presentació d'instàncies,
mitjançant Resolució d'Alcaldia número 2017/8/12, es va acordar aprovar la llista
provisional d'admesos i exclosos en el corresponent procés selectiu, publicant-se la
mateixa tant en el Tauló d'Edictes Municipal, com en la pàgina web de l'Ajuntament i en
el Butlletí Oficial de la Província, sense que el termini de deu dies concedit s'haja
formulat al·legació alguna.
Havent donat compte que conforme al que es disposa en la Base cinquena de les quals
regeixen el procés selectiu, correspon a l'Alcaldia aprovar les llistes definitives
d'admesos i exclosos en el procés selectiu, així com nomenar al Tribunal Qualificador.
Adonada no obstant l'anterior, que s'ha observat un error en la Base setena respecte
del primer exercici, i en particular respecte del seu contingut i duració.
Havent donat compte que conforme determina l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
aquestes podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats,
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atés amb allò disposat en l’art. 15 del Decret 3/2017 del 13 de gener del Consell pel
qual s’aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal
de la funció pública valenciana.
Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia en virtut de les atribucions conferides per la
legislació vigent
RESOLC:
PRIMER: Rectificar el primer paràgraf on es regula el primer exercici obligatori i
eliminatori establit en la base setena de les bases, per a cobrir en propietat una plaça
de Tècnic Superior Informàtic, pertanyent a l’escala d’administració especial, subgrup
A1, mitjançant concurs-oposició i per promoció interna, el qual queda redactat com
segueix:
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“Consistirà a respondre per escrit un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes
relacionades amb els temes que figuren en el apartat del temari de Matèries Comuns de
les presents Bases. Aquestes preguntes tindran tres respostes possibles, de les quals
només una d’elles será certa. La durada de la prova no podrá ser inferior a 60 minuts”
SEGON Aprovar la llista defintiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu
per cobrir en propietat 1 plaça de Tècnic Superior Informàtic, pertanyent a l’escala
d’administració especial, subgrup A1, mitjançant concurs-oposició i per promoció
interna.
RELACIÓ DE PERSONES ADMESES
Num
1

DNI
53052410N

Nom i Cognoms
Gallego Garcia, Fernando

RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES
Cap
TERCER: De conformitat amb el que estableix el paràgraf tercer on es regula el primer
exercici obligatori i eliminatori establit en la base setena de les que regulen el procés
selectiu s’eximeix a l’únic aspirant admès a la realització de la prova consistent en el
primer exercici.
QUART.- Nomenar a l’Órgan Tècnic de Selecció que ha de jutjar les proves composat
per les següents persones:
Presidència Titular: Jose Vicente Aparisi Aparisi, Vicesecretari Interventor de
l’Ajuntament de Picanya
Presidència Suplent: Xelo Sanchis Ridaura, Directora Àrea Serveis Personals de
l’Ajuntament de Picanya
Secretaria Titular: Antonio Miguel Palop Marin, Secretari de l’Ajuntament de
Picanya
Secretaria Suplent: MªÀngels Puchades Pastor. Directora de l’Àrea de foment
Vocals:
Titular: Alberto Buendia Moya, Secretari de l’Ajuntament d’Alaquas
Suplent: Mª Remedios Pérez Ibañez, Secretària de l’Ajuntament de Massanassa
Titular: Diego Bahílo, Cap d’informàtica de l’Ajuntament de Puçol
Suplent: Francisco Garzón Nácher. Tècnic Superior en Informàtica de
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
Titular: Concha Medina Fenoll. Funcionària de l’Ajuntament de Picanya.
Suplent: Luisa Calero Calero. Funcionària de l’ Ajuntament de Picanya.
Assessora: Teresa Martínez Añó, Funcionària de l’Ajuntament de Paterna.
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De conformitat amb l'establit en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic
del Sector Públic, els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se o podran ser recusats
quan es donen els supòsits contemplats en els mateixos.
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QUINT: El tribunal qualificador haurà de constituir-se el proper dia 9 de gener, a les 10
hores, en el saló de plens de l’Ajuntament de Picanya.
SISÈ: Comunicar a les persones interessades que el segon exercici previst a les bases
de la convocatòria, tindrà lloc el dia 15 de gener, a les 11 hores, en el Saló de Sessions
de l’Ajuntament de Picanya
SETÈ: Que es publique la present resolució en el BOP, i a la plana web de l’Ajuntament
VUITÈ: Notificar a les persones membres del tribunal qualificador perquè tinguen
coneixement a tots els efectes”
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la publicació del present anunci, davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu,
davant el Jutjat del contenciós-administratiu de València, en el termini de dos mesos, a
comptar de l'endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46
de la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haguera produït la
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que puga interposar qualsevol altre
recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
El que es fa públic per a general coneixement.

En Picanya a 27 de novembre de 2017
L’Alcalde
Sg. Josep Almenar i Navarro
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