
 

 

EDICTE 

A l’expedient 876449Q, amb data d’ 11 de gener de 2022, el Sr. Alcalde-
President ha adoptat la Resolució amb número 20, el tenor literal de la qual es 

el següent: 

 
 Assabentat que esta administració ha obert un procés de selecció  per 
crear una bossa de treball per cobrir de forma temporal, i mitjançant nomenament 
interí, la plaça/lloc de treball de Tresorer, grup A, subgrup A1, vacant en  
l'Ajuntament de Guadassuar 
  
 Vist el que s’estableix en les bases que regulen el nomenat procés que es 
detalla a continuació: 
 
“ SISENA. LLISTA DE PERSONES ADMESES i EXCLOSES.  
 Acabat el termini de presentació d’instàncies, en el termini màxim d'un mes, l'Alcaldia, per resolució, 

aprovarà les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i, si escau, els motius de la no admissió que es faran 
públiques en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la seu electrònica. Contra esta resolució es podrà presentar 
reclamació en el termini de 10 dies hàbils. Les reclamacions, si n'hi ha, seran acceptades o rebutjades en la resolució 
per la qual s'aprova la llista definitiva, que es farà pública, mitjançant la inserció en la seu electrònica i tauler d'edictes 
de la Corporació. 
 Seran subsanables els errors de fet, assenyalats en l'article 68 de la Llei 39/2015, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com són les dades personals del/de la interessat/da, lloc 
assenyalat a efectes de notificacions, data, signatura o òrgan al qual es dirigeix. 

 No serà subsanable, per afectar al contingut essencial de la pròpia sol·licitud del sistema selectiu, al termini 
de caducitat o a la carència d'actuacions essencials, com pot ser, presentar la sol·licitud i pagament total o parcial de 
forma extemporània, i la falta de pagament total o parcial dels drets d'examen dins del termini. 
 En el supòsit que no es presente cap reclamació, les llistes provisionals esdevindran automàticament 
definitives i açò es farà constar en la resolució d'Alcaldia. 
 En el mateix acte administratiu, s’indicarà, a més, el lloc, la data i l'hora de començament de les proves 
selectives i, si es el cas, l'ordre d'actuació dels aspirants prèviament determinat mitjançant un sorteig; la composició del 
tribunal amb el membres titulars i suplents. 
 La crida per a la sessió següent d'un mateix exercici haurà de realitzar-se amb un termini mínim d'antelació 

de dotze hores, mentre que la convocatòria per a un exercici diferent haurà de respectar un termini mínim de quaranta 
huit hores. 
 Les errades de fet podran esmentar-se en qualsevol moment, d'ofici o petició de l'interessat/da. 
Si en qualsevol moment del procés selectiu el tribunal coneix que algun dels aspirants no posseeix la totalitat dels 
requisits exigits en aquestes bases, després de l’audiència de l'interessat/da, es proposarà l'exclusió a l'alcalde-president 
de la Corporació.” 

  
 De conformitat amb el que disposa l’art. 21 de la Llei 7/1.985, del 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, em plau RESOLDRE el següent:  
  
 Primer. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que 

es farà publica segons es detalla en el punt anterior: 
 

ADMESOS 

1.- AMOR SUAREZ MARIA LORENA  ***0190** 

2.- ANDREU MUÑOZ BORJA  ***0954** 

3.- CALATAYUD GISBERT ANNA ***9657** 

4.- CASTELLA GREGORI AURELIA ***0236** 

5.- MACARRO RODRÍGUEZ JOSÉ CARLOS ***4794** 
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6.- MOYA GARCÍA LORENA ***5411** 

7.- PROSPERO CERVERA BEATRIZ ***8753** 

8.- RIBES ALABAU LETICIA  ***9997** 

9.- RODRÍGUEZ JIMÉNEZ SARA MARÍA ***4898** 

 
 

 Segon .- Aprovar la composició del tribunal amb el membres titulars i 
suplents, segons se detalla a continuació: 
 

  Presidència: Salvador Almudever Magraner, Interventor de l'Ajuntament de 

Guadassuar, funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
  -Suplent: Antonio Rubio Martínez, Vicesecretari de l’Ajuntament de Carlet, funcionari 

d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  
               Secretaria: María Jesús Dasí Dasí, Secretària  General de l’Ajuntament de Guadassuar, 
funcionària d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
    -Suplent: Evaristo Muñoz Monterde, Secretari de l’Ajuntament de Rocafort, funcionari 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  

  Vocals:  
1.- Agnes  Xelvi Pérez, Tresorera de l’Ajuntament d’Alzira, funcionària d'Administració 

Local amb habilitació de caràcter nacional.  
Suplent: Jesús Velarde Matoses, Tresorer de l’Ajuntament de Castelló, funcionari 

d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
2.- Fernando González Berlanga, Tresorer de l’Ajuntament de Benifaió, funcionari 

d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  
Suplent: Maria Jesús Miquel Peris, Interventora de l’Ajuntament de Carlet, funcionària 

d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  
3.- Rosa  María Micó Villora, Interventora de l’Ajuntament d’Algemesí, funcionària 

d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  
Suplent: Paz Zaragoza Campos, Secretària de l’Ajuntament de Silla, funcionària 

d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.  

 
 Tercer.- Convocar els membres del Tribunal assenyalats, per a la seua 

constitució, el proper dia 31 de gener de 2022 a les 9 hores, al saló de reunions 
de l’Ajuntament de Guadassuar, C/ Major nº 43. 
 

 Quart.- Convocar els candidats admesos per a primer exercici fase 
d'oposició, que serà de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà en la 
realització d'un únic exercici teòric-pràctic que inclourà la resolució de dos 
supòsits pràctics entre tres plantejats pel Tribunal. 
 Podran consultar-se textos legals i utilitzar màquines de calcular 
estàndard i científiques, que no siguen programables, ni financeres. 
 
 El primer exercici tindrà lloc el dia 31 de gener de 2022 a les 11:30 
hores. 
 Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Guadassuar, C/ Major nº 43.  

 
 
La qual cosa es fa pública en Guadassuar. Data de la signatura. 
 
L’Alcalde, Salvador Montañana Sanz 

 
Document signat electrònicament . Data de verificació al marge. 
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