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EDICTE DE L´AJUNTAMENT DE PICANYA SOBRE APROVACIÓ DE LA RELACIÓ
DEFINITIVA D´ADMESOS I/O EXCLOSOS EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR
EN PROPIETAT UNA PLAÇA DE TÈCNIC/TÈCNICA D´ECONOMIA, MITJANTÇANT EL
SISTEMA DE CONCURS OBERT A ALTRES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES,
PERTANYENT A L´ESCALA D´ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, GRUP A, SUBGRUPS
A1/A2

L´Alcaldia Presidència, mitjançant Resolució 2018/5/104, posteriorment rectificada
mitjançant Resolució 2018/5/119 de data 25 de maig de 2018.ha procedit a aprovar la
relació definitiva d´admesos i exclosos en el procés selectiu per a cobrir en propietat una
plaça de Tècnic/Tècnica d´Economia, mitjançant el sistema de concurs obert a altres
Administracions Públiques, pertanyent a l´Escala d´Administració Especial, Subgrups A1/A2
i que diu així:
“Atès 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 Econòmic, mitjançant el sistema de
concurs obert a altres Administracions Públiques, pertanyent a l´escala de Administració
Especial, GRUP A, subgrups A1/A2, les quals van ser publicades íntegrament a la pàgina
web municipal, Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en
extracte en el Butlletí Oficial de l´Estat.
Havent donat compte que una vegada expirat el termini de presentació d´instàncies,
mitjançant Resolució d´Alcaldia 2018/4/69, es va aprovar la llista provisional d´admesos i
exclosos en el corresponent procés selectiu, publicant-se la mateixa en el Tauler d´Anuncis
Municipal, plana web i Butlletí Oficial de la Província, sense que en el termini de presentació
de reclamacions s´haja formulat cap.
Havent donat compte que conforme al que es disposa en la Base Cinquena de les que
regeixen el procés selectiu, correspon a la Alcaldia aprovar les llistes definitives d´admesos i
exclosos en el procés selectiu, així com nomenar a la Comissió de Valoració.
Atès amb allò disposat en el Decret 3/2017, de 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.- Aprovar la llista definitiva d´admesos i exclosos en el procés selectiu per a cobrir
en propietat una plaça de Tècnic Econòmic, mitjançant el sistema de concurs obert a altres
Administracions Públiques, pertanyent a l´escala de Administració Especial, GRUP A,
subgrups A1/A2:

RELACIÓ DE PERSONES ADMESES
Núm.

DNI

Nom i cognoms

1

73503173A

José Manuel Domenech
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Bolea
2

21656550A

Jesús Bodí Beneyto
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RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES
Cap.
SEGON. Nomenar la Comissió de Valoració dels mèrits dels aspirants
x

x
x
x

President: José Vicente Aparisi Aparisi, Funcionari de l´Administració Local amb
Habilitació de Caràcter Nacional Vicesecretari Interventor del Ajuntament de
Picanya.
President suplent: Maria Ángeles Puchades Pastor, directora de l´àrea de foment
de l´Ajuntament de Picanya.
Secretari: Antonio Miguel Palop Marín, Funcionari de l´Administració Local amb
Habilitació de Caràcter Nacional Secretari General de l´Ajuntament de Picanya.
Secretari suplent: Joan López Roca, Funcionari de l´Administració Local amb
Habilitació de Caràcter Nacional, Vicesecretari de l´Ajuntament de Benetússer.

x Vocals:
Titular: Xelo Sanchis Ridaura, Directora de l´àrea de serveis a les persones a l´Ajuntament
de Picanya.
Suplent: Conxa Medina Fenoll, Agent de Desenvolupament Local de l´Ajuntament de
Picanya.
Titular: Fernando Gallego García, Informàtic de l´Ajuntament de Picanya.
Suplent: Emilia Jiménez Pardo, Coordinadora de serveis socials de l´Ajuntament de
Picanya.
Titular: Luisa Calero Calero, Professora de l´Escola d´Adults de l´Ajuntament de Picanya.
Suplent: Cristina Cabria Escribano, Funcionari de l´Administració Local amb Habilitació de
Caràcter Nacional, Interventora de l´Ajuntament de Benetússer.
Conforme a l´establert 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 citats articles.
TERCER. - La Comissió de Valoració haurà de constituir-se el proper dilluns 04 de Juny, a
les 10.00 hores, en el Saló de Sessions de l´Ajuntament de Picanya.
QUART.- Comunicar a les persones interessades que la selecció dels aspirant i valoració
dels mèrits tindrà lloc el proper dia 04 de Juny a les 12.00 hores en el Saló de Sessions de
l´Ajuntament de Picanya.
El resultat de la valoració dels mèrits i corresponent puntuació es publicarà de conformitat
amb l´establert en les Bases de la Convocatòria.
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QUINT.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i a la plana web
de l´Ajuntament de Picanya.
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SISÉ.- 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 des 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 directament recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent dels de València, en el
termini de dos mesos, a comptar des 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 optés per interposar recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que aquell fos resolt expressament o s´haguera produït la seua
desestimació per silenci administratiu. Tot això sense perjuí que puguen interposar
qualsevol altre recurs que estimen convenient al seu dret.

El que es fa públic per a general coneixement

El Alcalde
Josep Almenar i Navarro
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