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DECRET DE LA PRESIDÈNCIA 
DATA: 28 d’agost de 2017 

 
 
 

Txema Peláez Palazón, President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en exercici de les facultats i les 
obligacions que la legalitat em confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions: 
 
 

I. Esta Mancomunitat ha tramitat el procediment de selecció i constitució d’una borsa de treball temporal 
d’Arquitectes Superiors. 
 

II. En data 12 de juny de 2017 s'ha rebut escrit d’un aspirant manifestant que en la documentació aportada 
acreditativa dels seus mèrits d’experiència professional per a la fase de concurs, en un dels certificats hi ha 
errades  materials, sol·licitant nova avaluació dels seus mèrits, petició de la que es dona trasllat com a part 
interessada a l’aspirant  que ocupava el lloc anterior en la esmentada borsa, i  transcorregut el termini 
d’al·legacions no consta presentat cap escrit entenent-se per desistit de les actuacions. 
 

III. Revisat dit certificat, es fa una nova avaluació dels mèrits de l’aspirant, passant de 3,92 punts en la Fase 
de Concurs a 4,22 punt. 
 
IV. En data 19 de juny de 2017 s’ha rebut escrit d’altra aspirant manifestant una errada material en el total 
en la Fase de Concurs transcrit en el Decret de la Presidència de 8 de juny de 2017. 
 

V. S´ha comprovat que efectivament hi ha una errada de transcripció, tenint l’aspirant una puntuació total 
en la Fase de Concurs de 6,50 punts. Així mateix, d’ofici es revisa la puntuació de la resta d’aspirants i es 
detecten 2 errades en la transcripció de la puntuació en la Fase de Concurs de dos aspirants més. 
 
VI. Revisades d’ofici totes les puntuacions es constata que no varia l’ordre de la borsa de treball. 
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer. Esmenar, tot estimant les peticions formulades pels/per les aspirants, quant a la puntuació de la Fase 
de Concurs del procés de selecció i constitució d’una borsa de treball temporal d’Arquitectes Superiors. 
 
Segon. Formular nova proposta de resolució ajustada al punt anterior, en el sentit d’esmenar les puntuacions 
de la Fase de Concurs, 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, conforme figuren en la relació següent:  
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Aspirant Oposició Concurs 
Entrevista Total 

Cognoms Nom 
Prova 
Test 

Prova 
Pràctica 

Total 
Mèrits 

Martín Lucas Manuel Ángel 9,4 18,00 1,50 2 30,90 

Valls Añó Raquel 7,8 15,00 6,50 0,8 30,10 

Giner Crespo-Azorín Pablo 9,4 15,50 1,98 2 28,88 

Alemany Viudez Baltasar 9,6 15,00 1,70 0,8 27,10 

Pastor Martínez Tomás 7,6 10,50 5,67 0,7 24,47 

Sancirilio Camarena Juan José 7 10,50 4,22 1,8 23,52 

Orts López Alejandro 7,8 10,00 1,45 1 20,25 

Morell Talens Elena 6,6 10,00 2,90 0,5 20,00 

Pellicer Oliver Miguel Ángel 5,4 10,00 1,85 0,8 18,05 

Navarro Aguir Frank 6,2 10,00 0,35 0,5 17,05 

 
 
Tercer. Notificar esta resolució a tots/es els/les interessats/ades mitjançant anunci inserit en el tauler 
d’Edictes i en la pàgina web municipal de la Mancomunitat. 
 
 

Ho mana i signa el President, davant el secretari de la Mancomunitat, J. Lluís Blanco Vega. 
 
Alzira, 28 d’agost de 2017. 
 
El president           El secretari 
 


