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 Procés de constitució d’una BORSA TEMPORAL D’ARQUITECTES SUPERIORS 

 
ANUNCI 

 
Fase de concurs: VALORACIÓ DE MÈRITS - Resolució de reclamacions 

 
Formulació de PROPOSTA DE RELACIÓ ORDENADA dels/de les aspirants que han superat el procés selectiu 

 
El tribunal es va reunir en el dia d’ahir 1 de Juny de 2017 i va procedir, entre d’altres actuacions, a prendre 
coneixements, estudiar i resoldre les reclamacions presentades pels/per les aspirants a la valoració dels 
mèrits en la fase de concurs i a formular proposta de relació ordenada dels/de les aspirants que han 
superat el procés selectiu, per a la seua elevació a la Presidència. 
 
El Tribunal, una vegada completat l’estudi i valoració de les reclamacions/escrits presentats pels/per les 
aspirants HA RESOLT: 
 
A) Quant a les reclamacions a la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants en la fase de concurs: 
 
1. Estimar parcialment la reclamació relativa al còmput com a experiència laboral en règim Especial de Treballadors per Compte 
Propi o Autònom i comptabilitzar el temps treballat fins al 25/IV/2017, termini en el qual finalitzava la presentació de sol·licituds per 
participar en el procés selectiu assenyalat, i no fins al 01/V/2017, sent un total de 59 mesos a l’empresa privada.  
 
2. Estimar les reclamacions relatives a coneixements d’idiomes estrangers reconeguts per l’Escola oficial d’idiomes o equivalents 
degudament compulsats.  
 
3. Estimar la reclamació relativa al temps treballat a la Generalitat Valenciana i comptabilitzar 58 mesos de serveis prestats a 
l’Administració Pública. 
 
4. REVISAR la puntuació assignada als aspirants afectats pel punt anterior, (aspirants núms. 4 ,7 i 10). 

 
Així, revisades les reclamacions a la puntuació de la Fase de Concurs, la puntuació resultant per a cadascun 
dels aspirants que van superar la fase d’oposició, és la següent: 
 

Núm. Cognoms Nom 
Exp. Profe. 

(3p) 
Mèrits acad. 

(1,5) 
Cursos 
(1,5) 

Valencià 
(1p) 

Idiomes est. 
(1p) 

Total 

1 Alemany Viudez Baltasar 0,00 0,00 0,60 0,50 0,60 1,70 

2 Giner Crespo-Azorín Pablo 0,08 0,00 0,20 1,00 0,70 1,98 

3 Martín Lucas Manuel Ángel 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 

4 Morell Talens Elena 0,70 0,00 1,00 0,50 0,70 2,90 

5 Navarro Aguir Frank 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 

6 Orts López Alejandro 0,00 0,00 0,15 0,50 0,80 1,45 

7 Pastor Martínez Tomás 1,47 1,50 1,50 0,50 0,70 5,67 

8 Pellicer Oliver Miguel Ángel 0,10 0,00 0,75 1,00 0,00 1,85 

9 Sancirilio Camarena Juan José 1,92 0,00 1,50 0,50 0,00 3,92 

10 Valls Añó Raquel 2,90 0,75 1,35 1,00 0,50 6,50 

 
 
 



 

 

B) Quant a la formulació de proposta de relació ordenada dels/de les aspirants que han superat el procés 
selectiu: Una vegada concloses les diferents fases del procés de selecció dels/de les aspirants a integrar-se 
en la borsa de treball temporal d’Arquitectes Superiors i consegüentment amb el resultat de les diferents 
fases, el Tribunal formula proposta de resolució en el sentit d’aprovar la constitució de la referida borsa 
amb els/les aspirants que han superat les proves eliminatòries, ordenats/ades per l’ordre de puntuació 
resultant de la suma dels punts obtingudes per cada aspirant en la fase d’oposició i en la fase de concurs, 
conformement figuren en la relació següent: 
 

Núm. 
Aspirant 

Total  
Cognoms Nom 

1 Valls Añó Raquel 22,60 

2 Martín Lucas Manuel Ángel 21,90 

3 Giner Crespo-Azorín Pablo 21,13 

4 Alemany Viudez Baltasar 19,60 

5 Pastor Martínez Tomás 19,22 

6 Sancirilio Camarena Juan José 19,03 

7 Orts López Alejandro 15,25 

8 Morell Talens Elena 15,00 

9 Pellicer Oliver Miguel Ángel 13,05 

10 Navarro Aguir Frank 12,05 

 

 
El que s’insereix en el tauler d’Edictes i en la pàgina web municipal de la Mancomunitat com a notificació a 
tots/es 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 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, 2 de juny de 2017. 
El secretari 


