
ANUNCI 

LECTURA TERCER EXERCICI 

PROCÉS DE SELECCIÓ EN PROPIETAT DE 3 PLACES 

D’ADMINISTRATIU PER CONCURS OPOSICIÓ 

Havent-se realitzat el tercer exercici del procés de selecció en propietat de 3 places 

d’administratiu per concurs-oposició, i segons consta a la base setena de les bases 

aprovades per Resolució d’Alcaldia núm 443 de 29 d’abril de 2021:  

...”L’Ordre d’actuació de les persones aspirants en els exercicis que, per les seues 

característiques, no es puguen realitzar de forma conjunta, es determinarà per l’últim 

sorteig efectuat per la Generalitat a que es refereix l’art. 10, apartat 3er., del reglament 

abans mencionat.”·  

Segons la Resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, 

Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques publicada al 

DOGV 8473, de 28 de gener de 2019, se iniciarà per la lletra F.  

Recordem així mateix que segons la base setena de les bases: …”El personal aspirant 

serà convocat en crida única. La no presentació a qualsevol dels exercicis en el moment 

de ser cridat comportarà, automàticament, la pèrdua del seu dret a participar en aquest 

exercici i en els successius, i quedarà exclòs, en conseqüència, del procés selectiu, 

sense perjudici del que es preveu al Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual 

s’aprove el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i mobilitat de la funció 

pública valenciana. Totes les proves podran fer-se, indistintament, en valencià o en 

castellà. L’Òrgan Tècnic de Selecció podrà requerir en qualsevol moment a els/as 

aspirants que acrediten la seua identitat, a la fi de la qual hauran d’anar proveïts/as del 

Document Nacional d’Identitat. Sempre que les circumstàncies ho permeten, les proves 

garantiran l’anonimat de les persones aspirants.”...  

Es convoca a la lectura del tercer exercici al Saló de Jutjats de l’Ajuntament de Picanya 

(al costat de l’edifici principal) Pl. Espanya, 8, als següents aspirants: 

DILLUNS 5 de setembre de 2022 a les 13:30 hores 

García Carbonell, Enriqueta  
Gimeno Ros, Mireia  
Juan Real, Maria  
Martínez Roig, Nerea 
Mata Chacon, Alexandre  
Mellado Gómez, M Angeles  
 

DIMARTS 6 de setembre de 2022 a les 13:00 hores 

Merino Martínez, Rosa 
Muñoz Baltasar, Juan José 
Pina Ortega, David 
Puig Torres, Josep 
Zaragoza Sendra, Eva 
Brull Francés, Rosa 
Castro Peña, Susana 
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