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BORSA DE TREBALL TEMPORAL D’ARQUITECTES 
 

ANUNCI 
 

Puntuació del cas pràctic  
 
 
Finalitzada pels/per aspirants, en el dia de hui, la lectura de la prova PRÀCTICA prevista en les bases reguladores del 
procés de selecció i constitució d’una borsa de treball d’arquitectes, el resultat ha sigut el següent: 
 

Aspirant 
Prova Pràctica Resultat de la prova 

Cognoms Nom 

Alemany Viudez Baltasar 7,50 Apte 

Cantero Ramón Eloy  4,00 No apte 

Giner Crespo-Azorín Pablo 7,75 Apte 

Ituren Girona Gloria 3,50 No apte 

Martín Lucas Manuel Ángel 9,00 Apte 

Morell Talens Elena 5,00 Apte 

Navarro Aguir Frank 5,00 Apte 

Orts López Alejandro 5,00 Apte 

Pastor Martínez Tomás 5,25 Apte 

Pellicer Oliver Miguel Ángel 5,00 Apte 

Sancirilio Camarena Juan José 5,25 Apte 

Valls Añó Raquel 7,50 Apte 

 
Els/les aspirants poden formular les reclamacions que estimen adients 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 dimecres, dia 17 de maig de 2017. 
 
Els/les aspirants que han superat la prova PRÀCTICA amb una puntuació igual o superior a 5 punts, els quals figuren 
com a aptes a la columna corresponent i amb això superat la fase d'oposició, queden emplaçatss per a aportar, en el 
termini màxim de 3 dies hàbils, la documentació acreditativa dels mèrits que pretenen al·legar per a la fase de 
concurs, al registre general d’entrada. El termini que finalitzarà el proper dijous, dia 18 de maig de 2017. Hauran de 
documents originals o documents compulsats amb l’original.  
 
Properament es convocarà als apirants que han superat la Fase d'Oposició per a realitzar l'Entrevista amb el tribunal 
prevista en les bases del procés. 
 

El que s’insereix en el tauler d’edictes de la Mancomunitat de la Ribera Alta i en la pàgina web del mateix, com a 
notificació a tots els interessats. 
 
El que es fa públic per a coneixement de tots els/les interessats/ades. 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 de reposició en el termini d’un mes, davant esta Presidència o de recurs contenciós-
administratiu en el termini de dos mesos, davant els tribunals de justícia de la ciutat de València. 
 
 
Alzira, 15 de maig de 2017.  
El secretari del Tribunal 
 


