
 

 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 
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Procés de constitució d’una BORSA  DE TREBALL D’ARQUITECTES SUPERIORS 
 

ANUNCI 
 

Finalitzada la realització i avaluació de l’apartat A de la prova de CONEIXEMENTS TEÒRICS TIPUS TEST prevista en les 
bases, el resultat de la prova ha sigut el següent: 
 

Aspirant 
Nota  

Cognoms Nom 

Alemany Viudez Baltasar 9,6 

Bosch Boils María No presentada 

Cantero Ramón Eloy  5,4 

Collado Mesas Manuel No presentat 

Copovi Santamaría Laia No presentada 

Gil Asensio Xavier No presentat 

Giner Crespo-Azorín Pablo 9,4 

Ituren Girona Gloria 6,2 

Martín Lucas Manuel Ángel 9,4 

Morell Talens Elena 6,6 

Navarro Aguir Frank 6,2 

Orts López Alejandro 7,8 

Pastor Hernandis Almudena No presentada 

Pastor Martínez Tomás 7,6 

Pellicer Oliver Miguel Ángel 5,4 

Puig Navalón Jaume 4,8 

Sampedro Faus Esther 4,8 

Sancirilio Camarena Juan José 7 

Sarrió Puig Joel 4,8 

Tormo Clemente María Inmaculada 4,6 

Valls Añó Raquel 7,8 

 
Els/les aspirants poden formular reclamacions que estimen adients en relació a la prova i la seua valoració, durant els 
2 dies hàbils següents a la inserció d’este anunci en el tauler d’Edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, termini que finalitzarà el proper dilluns, dia 8 de maig de 2017. 
 
Han superat la prova de CONEIXEMENTS TEÒRICS TIPUS TEST, els/les aspirants qualificats/ades amb una puntuació 
igual o superior a 5 punts. Estos/es aspirants queden convocats/ades per la realització de l’apartat B de la fase 
d’oposició, de coneixements, tipus a desenrotllar i pràctics; a les 9.00 del matí, el proper dimarts, dia 9 de maig de 
2017, en la seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta, ubicada al carrer Taronger, 116 de la localitat d’Alzira (46600 – 
València). Els aspirants s’hauran de personar amb DNI i bolígraf. El tribunal queda hi convocat a les 08.30 h. 
 
Es recorda als/a les aspirants que podran fer ús de textos legals, de repertoris de legislació i de jurisprudència (en 
suport de paper o mitjançant un pen amb fitxers informàtics que únicament haurà d’incloure textos legals, sense 
comentaris. No mai amb accés a internet). No podran fer ús de textos doctrinals comentats o qualsevol altre tipus de 
documentació. 
 
El que s’insereix en el tauler d’Edictes i en la pàgina web municipal de la Mancomunitat com a notificació a tots els 
interessats. Este acte és un acte de tràmit, malgrat això, per a aquells assumptes/aspirants per als quals esta resolució 
resulta determinant i definitiva per a la seua marxa en el procés, cap la interposició de recurs d’alçada davant la 
Presidència de la Mancomunitat en el termini d’un mes, o de recurs contenciós-administratiu davant els tribunals de 
justícia de la ciutat de València, en el termini de dos mesos; ambdós terminis comptadors des de la inserció d’este 
anunci. 
 
Alzira, 4 de maig de 2017 
El secretari del Tribunal 

 


