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M U N I C I P I S

Ajuntament d'Alfafar

2023/00990 Anunci  de l'Ajuntament d'Alfafar sobre  la aprovació del llistat definitiu
d'admesos/as-exclosos/as, modificació de l'òrgan de selecció i
determinació de la data d'examen del procés selectiu per a proveir, en
propietat, per concurs oposició, una plaça d'arquitecte/a (plaza
número 83 F).

ANUNCI

“Mitjançant Decret d'Alcaldia número 2022-3551, de data 25/11, es va
aprovar la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es (l'Anunci del qual es va
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València número 241, de 19/XII/2022,
així com en la pàgina Web i taulers d'anuncis), concedint-se un termini de 10 dies
hàbils perquè les persones excloses pogueren formular les al·legacions que estimen
convenients per als seus interessos, així com l'abstenció i recusació de els/as
membres de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu al objecte de proveir en
propietat d'una plaça d'Arquitecte/a (83 F) vacant en la plantilla d'aquest Ajuntament,
enquadrada en el grup A1 corresponent a l'Escala d'Administració Especial,
Subescala Tècnica, Categoria Tècnic Superior, compresa en l'Oferta d'Ocupació
Pública de 2019 (aprovada per Decret de la 1a Tinenta d'Alcalde 2019-2464, de 17-10,
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 219, de data
14-XI-2019.  

Havent finalitzat el termini per a al·legar/esmenar el dia 02 de gener de
2023, s'han presentat les següents al·legacions per les persones interessades a la
resolució de les llistes d'admesos/as i exclosos/as de caràcter provisional:

Milla Martínez, Alberto amb DNI. ***0763** - RGE. núm. 2022-E-RE-13828,
de data 20/12, esmenat la falta d'acreditació de la titulació exigida en les Bases que
regeixen la convocatòria.

Fernández Díaz, Sonia María amb DNI. ***3816** – RGE. núm.
2022-E-RE-14149, de data 31/12, al·legant que havent presentat en termini i forma la
seua sol·licitud per a participar en el procés selectiu, no apareix en la llista
provisional com admesa ni com exclosa.

Comprovada l'existència de la sol·licitud de la interessada presentada dins
del termini, s'estima la seua al·legació i s'inclou en la llista d'aspirants admesos/as.

Així mateix, es presenta per Orts López, Alejandro amb DNI. ***6389** –
*RGE. núm. 2022-E-RE-13827, de data 20/12, recurs contra la composició de l'òrgan
de tècnic de selecció, sol·licitant la modificació de la composició d'aquest òrgan de
selecció, al·legant que només dos dels seus membres posseeixen una titulació
corresponent a la mateixa àrea de coneixements exigida en la convocatòria,
incomplint el que es disposa en l'article 67 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la
Funció Pública Valenciana i article 60 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
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d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
públic.

Per tot l’esmentat, per Decrets núm. 2023-0052, de data 10/01 y núm.
2023-77, de data 12/01, de l’Alcalde de l’Ajuntament d’Alfafar, RESOLC:

- Aprovar la següent llista definitiva d'admesos/as i exclosos/as del procés
selectiu a l’objecte de proveir en propietat d’una plaça d'Arquitecte/a (83 F) vacant en
la plantilla d'aquest Ajuntament, enquadrada en el grup A1 corresponent a l'Escala
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Categoria Tècnic Superior, compresa en
l'Oferta d'Ocupació Pública de 2019 (aprovada per Decret de la 1a Tinenta d'Alcalde
2019-2464, de 17-10, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm.
219, de data 14-XI-2019:

Admesos/es.  

Cognoms i nom DNI / NIE PROTEGIT
ALBORCH VIDAL, BEATRIZ ***8687**
ANTÓN CRESPO, ROBERTO ***6283**
BALAGUER GARZÓN, LAURA ***6046**
BELTRÁN TOLEDO, MARÍA ***5485**
BERNABEU ALTED, MIGUEL ***3665**
BONO GODOY, VICENTE ***7927**
CARAVACA MARTÍNEZ, SILVANA ***4574**
CORRAL PAIVA, CARLOS ***2122**
CORTÉS FENOLLAR, MANUEL ***3203**
DUEÑA ASENJO, SANTIAGO ***0785**
ESCUDER CALLE, LIDIA ***6062**
FAUS IBIZA, MARÍA FEDERICA ***1234**
FERNÁNDEZ DÍAZ, ROSA MARÍA ***3816**
FONS MARTÍNEZ, ANNA ***8698**
FORNÉS ARGILÉS, ALBA LLUCIA ***4960**
GARCÍA CECILIA, ÓSCAR ***4189**
GARCÍA IBÁÑEZ, MIRIAM ***9319**
GARCÍA-GRANERO GARCÍA-FUSTER, EDUARDO ***7011**
GARCÍA MARCO, ELIA ***5963**
GARCÍA NÁCHER, MARÍA DE LOS LIRIOS ***1998**
GIMENO LILLO, DAVID ***7832**
GISBERT DOMÉNECH, MARÍA AMPARO ***5823**
GONZÁLEZ CEBALLOS, MARTA ***0185**
GREUS CLIMENT, ESTHER ***9983**
LACASA ESTEBAN, CARMEN ***5977**
LORENTE VALLÉS, MARINA ***1205**
MARÍN SÁNCHEZ, ANA ***7854**
MARTÍ Y CONTELLES, MARÍA ***1225**
MARTÍN LUCAS, MANUEL ÁNGEL ***5129**
MILLA MARTÍNEZ, ALBERTO ***0763**
MODÉJAR MARCO, BEATRIZ. ***8817**
MOLINER GIMÉNEZ, SALVADOR ***9347**
MORENO TOVAR, CARLOS ENRIQUE ***7516**
MORIL MIRAVALLES, GERARDO ***6559**
NAVARRO AGÜIR, FRANK ***3944**
NICLOS ESTEVE, ROSER ***6200**
ORTS LÓPEZ, ALEJANDRO ***6389**
PASTOR MARTÍNEZ, TOMÁS ***3889**
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PAZ SIMEÓN, NÉSTOR ***6252**
PÉREZ DURBAN, VICTORIA ***7952**
PÉREZ RECATALÁ, ANA ***2862**
POBO BLASCO, MARÍA ***9426**
REMÓN ROYO, MARÍA ROSA ***9658**
RÍO (DEL) DE RAMOS, MARTA ***1493**
ROCA PASTOR, SARA ***5332**
SAIZ MALAVIA, JESÚS MARÍA ***7120**
SÁNCHEZ BENLLOCH, PATRICIA ***9797**
SANTAMARGARITA PRÓSPER, INMACULADA ***5698**
SAPENA GILABERT, VICTORIA ***2813**
TORRES ROLLO, HERMINIA VIRGINIA ***5512**
VICENT BAMBOY, MARÍA ROSA ***6874**
VIDAL GARCÍA, MARÍA CONSUELO ***6195**
VILLANOVA CALATAYUD, MONTSERRAT ***2953**
ZARAGOZÁ GARCÍA, MARÍA INMACULADA ***7539**

Exclosos/es.

Cognoms i nom DNI/NIE PROTEGIT MOTIU D'EXCLUSIÓ
CARRERES SOLANES,

JOAN
***7713** EXCLÒS PER PRESENTAR CERTIFICATS DEL

SEPPE/LABORA FORA DE TERMINI

-Estimar el recurs de reposició presentat per Orts López, Alejandro amb DNI.
***6389**– *RGE. núm. 2022-E-RE-13827, de data 20/12, procedint en conseqüència,
a la modificació de la composició de l'òrgan tècnic de selecció d'aquest procés
selectiu, determinant-se la següent (tots/es funcionaris/es de carrera, grups A1):

President/a. 

Titular: Sergio Marco Dasí, funcionari Responsable-coordinador de l’Àrea
d’Urbanisme i Política Territorial de l’Ajuntament d’Alfafar. 

Suplent: Bruno Mont Rosell, Interventor de l’Ajuntament d’Alfafar.

Secretari/a.

Titular: Sara Dasí Dasí, Secretaria General de l’Ajuntament d’Alfafar. 
Suplent: Eva María Guerola Soler, Tresorera de l’Ajuntament d’Alfafar.

Vocals.

Titular: María Bayo Calduch, Arquitecta Superior de l’Ajuntament de
Manises. 

Suplent: Ángel Abad Melis, Arquitecte Superior de l’Ajuntament de Catarroja.

Titular: Mª. Vicenta Ortiz Tarín, Arquitecta superior de l’Ajuntament de Quart
de Poblet. 

Suplent: Silvia Albalat Martos, Psicòloga de l’Ajuntament d’Alfafar. 

Titular: Jorge Fernández Sempere, Arquitecte Superior de l’Ajuntament de
Massanassa. 

Suplent: Adela Carreras Romero, Bibliotecària-Arxivera de l’Ajuntament
d’Alfafar.
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Els membres de l'Òrgan de Selecció podran abstindre's d'intervindre,
notificant-lo a l'autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los quan
concórreguen les circumstàncies previstes en l'art. 23 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 

L'Òrgan Tècnic de Selecció es constituirà i reunirà el dia 20 de febrer de 2023
a les 10.00 hores del matí, a la sala habilitada a aquest efecte. 

Es convoca a tots/es els/les aspirants el dia 20 de febrer de 2023, a les 11.00
hores del matí, en l'Edifici Llar del Jubilat situat en el Centre Municipal de Majors
d'Alfafar, situat al Carrer l'Estació, núm. 2 (Al costat de l'Estació de Renfe), a fi de
realitzar el PRIMER EXERCICI de la FASE OPOSICIÓ de caràcter obligatori i eliminatori,
consistent a desenvolupar per escrit tres temes determinats per l'Òrgan de Selecció
d'entre els relacionats en el temari Annex I, (sent un d'ells de la Part general), i que
podran no coincidir amb l'enunciat. 

El que es fa públic per a general coneixement.

Alfafar, a 13 de gener de 2023. —L'alcalde, Juan Ramón Adsuara Monlleó.
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